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 مقدمه

آنچه پیش رو دارید، مجموعه گفتگوهای انجام شده با مدیران صندوق بازنشستگی کشوری 

مستندسازی تاریخ شفاهی و تجربه مدیران »است. این گفتگوها در چارچوب طرح مطالعاتی 

تر، بر اساس مبانی  دقیقبه انجام رسیده است. به طور « عامل صندوق بازنشستگی کشوری
وگوهای انجام شده اهداف اصلی زیر را پیگیری  نظری مدیریت دانش، طرح یاد شده و گفت

 است:  کرده

 های صندوق بازنشستگی کشوری شناسایی دانش ضمنی موجود در حوزه فعالیت. 9

تبدیل دانش ضمنی شناسایی شده به دانش صریح از طریق مستندسازیِ روشمند و . 8

 مند آن ضابطه

 در دسترس قرار گذاردن دانش صریح و مستند شده. 3

وگوها،  شایان توضیح است که به منظور فراهم آوردن مقدمات الزم برای انجام این گفت
ها و همچنین گردآوری  در مرحله نخست از مطالعه، با گردآوری منابع موجود و مطالعه آن

ری، افراد مدنظر برای انجام مصاحبه شناسایی و اطالعات الزم درباره صندوق بازنشستگی کشو

عالوه بر آن محورهای مصاحبه نیز تدوین شدند. سپس در مرحله دوم مطالعه، اقدامات الزم 

ها  سازی و تنظیم و ویرایش مصاحبه ها به عمل آمده و در ادامه فرایند پیاده برای انجام مصاحبه

 طی شده است.

گیری  ریح کرد با گذشت بیش از چهار دهه از شکلبا این همه و شوربختانه باید تص
نهاد بازنشستگی »صندوق به عنوان نهادی مستقل و با وجود گذشت حدود یک قرن از فعالیت 
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گیری،  ، منبع و مرجعی در میان نیست که به صورت منسجم و منظم، سیر شکل«کارکنان دولت

د. البته برخی منابع پراکنده و مقطعی در کننده اجتماعی را ارائه کن بسط و تکامل این نهاد تعیین

شوند، اما وجود منبعی منسجم و یکپارچه  در زمره اسناد بسیار ارزشمند محسوب می  این حوزه
 شود. ساالری و نظام رفاهی کشور محسوب می های مفقوده تاریخ دیوان یکی از حلقه

بودند، برای یافتن  در این چارچوب و در شرایطی که اسناد مکتوب بسیار اندک و محدود

تصویری از پیشینه صندوق بازنشستگی کشوری، گفتگوهای عمیق با مدیران این سازمان 

مدنظر قرار گرفتند تا در گام بعدی بتوان تاریخ صندوق را تدوین کرد. بدیهی است به دست 

آوردن چنین مجموعه ارزشمندی بدون همراهی و صبوری تمام افرادی که با گروه تحقیق به 

ها تالش خود را  بهای خود و توشه سال فتگو نشستند، ممکن نبود؛ آنانی که وقت گرانگ
منت در اختیار گروه پژوهش قرار دادند تا حاصل این همراهی به صورت مجموعه حاضر  بی

متولد شود. در اینجا الزم است از یکایک آنها، بار دیگر، تشکر و قدردانی شود. اما، با این همه 

ید بسیار و با صدایی رسا، اعالم کرد که اگر چه گروه پژوهش از نظرات این عده باید با تأک
شده  مند بوده و وامدار ایشان است، آنچه در این مجموعه آمده متن منقح و ویرایش بهره

 وگو با مدیران صندوق بازنشستگی کشوری است. گفت
مدیران عامل/رؤسای نفر از  98الزم به توضیح است که در پایان مرحله نخست، تعداد 

نفر از مدیران این صندوق برای مصاحبه مدنظر قرار  3صندوق بازنشستگی کشوری به همراه 

نفر از  5نامه، با  داشتند. اما در راستای اهداف اصلی پژوهش، عالوه بر فهرست مقرر در طرح

یز در این ها ن مدیران صندوق نیز مصاحبه و گفتگو به عمل آمده و متن این دسته از مصاحبه
مجموعه درج شده است. شایان توضیح است که مصاحبه با دو تن از رؤسای اسبق این 

آده )خرداد  ( و الیه ماریوسف9356تا خرداد  9355بخش )بهمن  سازمان، آقایان ابراهیم تاج

( به علت فوت ایشان مقدور نبود. بنابراین در مصاحبه با مدیرانی که از 9360تا خرداد  9356

اطالعاتی داشتند، نظرات و مشاهدات، مورد گفتگو قرار گرفته تا اطالعاتی هر چند  ایشان
اندک درباره این دو رئیس اسبق صندوق به دست آید. نتیجه این تالش بخشی از کتاب حاضر 

ها، گفتگو با آقای منصور زارعی )مدیرعامل  ها و پیگیری رغم تمام تالش است. همچنین علی

تا شهریور همان سال( میسر نشد و همکاران و دوستان ایشان توصیه  9360صندوق از خرداد 

نظر شود. اکید داشتند که به علت شرایط روحی و جسمی وی، از انجام مصاحبه صرف

تن از مدیران صندوق بازنشستگی کشوری مصاحبه و گفتگو  91درمجموع، در این مطالعه با 

 هاست. ه مصاحبهشده و آنچه در این کتاب آمده متن ویراسته شد
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هایی که در دسترسی به افراد و تنظیم وعده  در اینجا الزم است از همکاری و مساعدت آن

مصاحبه همکاری داشتند، قدردانی و سپاسگزاری شود. پیش از همه باید از جناب آقای دکتر 

صندوق  نهاد پژوهشیاهلل میرزایی، مدیرعامل وقت مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا ) حجت
بازنشستگی کشوری(، همچنین جناب آقای آقابیگ، معاون ایشان، قدردانی شود. آقای عابدینی، 

مسئول دفتر معاون فنی صندوق؛ هماهنگی با تنی چند از افراد را به ثمر رساندند. روابط 

صندوق بازنشستگی کشوری نیز بارها و بارها همراه و یار گروه الملل  عمومی و امور بین

ز میان همکاران این واحد باید از مدیرکل این واحد، جناب آقای شمس؛ معاون تحقیق بود. ا

روان، و عکاس، جناب آقای قاضی و به ویژه مسئول دفتر روابط  ایشان، جناب آقای نیک

عمومی، جناب آقای داداشی یاد کرده و سپاسگزاری شود. برای تنظیم قرار مصاحبه با آقای 
اد مبرز، جناب آقای دکتر جیوار واسطه خیر بودند. سرکار خانم دکتر بازیار دوست ایشان و است

تک ایشان قدردانی به  بنیاد نیز واسطه برقراری ارتباط با آقای دکتر ذهبیون بودند. از تک نیک

 آید. عمل می
توان این بخش را بدون قدردانی از همکاران گروه پژوهش، سرکار خانم دکتر میترا  نمی

نژاد، خانم الناز نوری و خانم نجمه معصومی به پایان برد. چرا که  رائیعظیمی، آقای مسعود کس
د. همچنین وظیفه است که ها را بر عهده داشتن فرایند دشوار و پرزحمت ویرایش و تنظیم متن

از دوست گرامی و اندیشمند و مشاور طرح پژوهشی، جناب آقای دکتر رضا امیدی، به طور 

 ویژه سپاسگزاری شود.

 
 عظیمی میکائیل

 مجری طرح

 9316بهار       

 



 

 

 

 

 



 

 

 آهویی عبدالرضابا آقای  وگو گفت
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 1324 آهو )از توابع آشتیان(؛

 تحصیالت

 1351دیپلم، ریاضی، 

 1357کرج، کارشناسی، مدیریت اقتصادی، مدرسه عالی 

 سمت

 1378-79مدیرکل مطالعات اقتصادی سازمان بازنشستگی کشوری، 

 تاکنون( 1381) مشاور صندوق بازنشستگی کشوری



 

 



 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 خود را معرفی بفرمایید.لطفاً 

در روستای آهو از توابع آشتیان. تا  9385 ماه یبهشتاردعبدالرضا آهویی هستم، متولد چهارم 

اصالحات ارضی اتفاق افتاد.  بعد از آنپایان هشتم )سیکل اول( را در آشتیان گذراندم و 

ند. از مالک بگیرند و به ما بده اجبار بهملک را  خواهند یمخانواده ما کشاورز بود. پدرم گفت 
قطعاً مالک با این شرایط راضی نیست و دیگر ماندن شما در این روستا ضرورتی ندارد. من هم 

. برادر بزرگم قبالً به تهران کنم یمو به صاحبش واگذار  کارم ینمدیگر در این ملک محصول 

نموده و  نام ثبتدر دبیرستان آمده بود و من را پیش او فرستادند، در تهران برای کالس نهم 

به تحصیل ادامه دادم. همان زمان پدرم فوت شد و خرج خانواده به گردن من افتاد و  سال یک
بود. تا  9358. حوالی سال ام دادهمجبور شدم در تهران کار کنم. هر کاری که فکر کنید انجام 

ز سازمان امور اداری و در کنکور استخدامی شرکت کرده و پذیرفته شدم. ا 9356اینکه سال 

 آمد که برای بایگانی نیرو الزم داریم. یا نامه دعوتاستخدامی 
 اما مشغول به کار شدم و ادامه ندادم. ،من تا نهم را در تهران خوانده بودم

 

 آن زمان سازمان اداری استخدامی تازه تشکیل شده بود؟
استخدامی کشور شد. قانون جدید استخدام بود که تبدیل به سازمان امور اداری و  5بله؛ اصل 

 به تصویب رسید و این سازمان تشکیل شد. 9355خرداد  39کشوری در 
 

 توضیح دهید. 4را با اصل  این سازمانلطفاً ارتباط 
یی بود که برای اصالحات سازمان اداری به ایران آمده بود و بعداً امریکایک سازمان  5اصل 

 تبدیل به سازمان شد.
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 که قبول شدید، در کدام واحد سازمان مشغول شدید؟کنکور 
 کمترین تحصیالت را داشتم و در بایگانی مشغول شدم.

 

 ساختمان سازمان کجا بود؟
 اآلنتغییر کرده است.  یاله نجاتدر خیابان ورشو، بین ویال و آبان که امروز ویال به استاد 

 شرکت نفت آنجاست.
که از اقدام  ییها پرونده کردم یممن کارم را در بایگانی شروع کردم. هر وقت فرصت 

به متن و من  شد یماشاراتی به مواد قانونی  ها آن. بعضاً در کردم یمگشت را مطالعه  برمی
بود را با  شده انجام ها پروندهکردم. اقداماتی که در این قوانین مراجعه و مجموعه قوانین را تهیه 

و از  ماندم یمبعد از ساعت اداری  شد یمو هر جا برایم سؤال ایجاد  کردم یمانین مقایسه قو
. در بایگانی کردند یمو تشویق  شدند یم. کارشناسان هم خوشحال کردم یمکارشناسان سؤال 

ترین استفاده را از مطالعه پرونده و راهنمایی کارشناسان کردم. مضایقه هم نداشتند، بعضاً  بزرگ
اما من این را ندیدم و به هرکس  کنند یمکردن خودداری  از راهنمایی کارشناسان گفتند یم

 .داد یمبسیار خوب پاسخ  کردم یممراجعه 
که آهویی کجا مشغول شود.  کردند یمدیپلم گرفتم، واحدهای سازمان رقابت  9350سال 

یل یا پرداخت چون دیپلم ریاضی داشتم در قسمت پرداخت مشغول شدم. رئیس قسمت تسج
 یها درخواستی و ا هحقوق بازنشستگان آقای خلیل حسینی بود و گفت شما از بایگانی آمد

 انجام شود. تر یعسررا مرتب کن تا کارمان  گردد یبرموجهی که از خزانه 
 

 نشده بود؟تشکیل هنوز سازمان 
 سازمان شد. 9355خیر؛ سال 

را شروع کردم و چند جا کنکور خصوصی در همین فاصله که به قسمت درآمد رفتم، درسم 
شرکت کردم تا اینکه مدرسه عالی اراک قبول شدم. آن زمان آقای بازیار دانشجوی دکتری بود، 

م. گفت شما یک روز وک براباید به اریلی تبریک گفت. گفتم تبریک ندارد من را خواست و خ
د هم یک سال زحمت بع ؛گردی یبرمروی و  ، میرسی یمدر هفته مرخصی بگیر به درست 

بگیرم. رفتم و تالش کردم، معدلم هم خوب شده انتقالت به تهران را بکش و خوب بخوان تا 
 بود.

 

 ی بودید؟ا رشتهچه 
 ریاضیات.
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ظرفیت پر است و من را رد کردند. تا اینکه آقای  گفتند یمجا رفتم، همه  8-3برای انتقالی، 
ضیائی قضیه را فهمید و ناراحت شد. گفت چرا نگفتی، اینجا رابطه حاکمه، دکتر بازیار به تو 
گفته بود اما گوش ندادی. با ایشان پیش دکتر حقدان که مدیرکل دانشجویی وزارت علوم بود 

جا برای تو مانده که از اراک  8کردند. گفت  و رد ام رفتهگفتم  گفت یمرفتیم. هر جا را که 
 ،بهتر است. یکی مدرسه عالی کرج و یکی مدرسه عالی قزوین. یادداشتی برای دکتر پیرنیا

نوشت و گفت که این را فقط به خود او بده. آقای ضیائی با ماشین  ،رئیس مدرسه عالی کرج
کنفرانس اقتصادی حوزه  خودش من را کرج برد و وقتی رسیدیم گفتند آقای پیرنیا به

 .آید ینمفارس رفته و یک هفته  خلیج
. دهیم یمروز وقت داشتیم. گفتند اشکال ندارد، نامه را به معاون  8شهریور بود و فقط  81

حیف نبود به فالنی  ،آقای دریادار مدنی بودند. ایشان نگاه کرد و گفت تو معدلت به این خوبی

. از کنم ینمنامت  ثبت اآلن، به علی قسم کردم یمنامت  آمدی اینجا من خودم ثبت رو زدی، می
 .آمد یمشدت بدش  بازی به یپارت

شین. کمی نشستیم تا دکتر کارهایش را نمن عرق کرده بودم. آقای ضیائی به من گفت ب
ت دارم. گفت آقای دکتر مدنی )دریادار آقای ضیائی گفت چند دقیقه با شما صحب .انجام داد

مدنی سابق( من رئیس این آقا هستم. ببینید چه خصوصیتی دارد که رئیسش برای کار او تا 
بدون اینکه به ما بگوید رفته و  جا همهدر تهران  ،کرج آمده، ایشان کارمند بسیار خوبی است

 بعد که ما متوجه شدیم کار او را پیگیری کردیم.
نامه دانشجویی بگیر و بیا. از انتشارات گرفتم و آوردم. گفت  آیین گفت برو یک

بنویس. من ریاضیات نوشته بودم و تغییرش  ها رشتهدرخواستت را عوض کن و به یکی از این 
؛ ایشان هم نوشت در رشته مدیریت زیر پذیرش شوم یها رشتهدادم که لطفاً در یکی از 

ین بود که برای ریاضیات به اینجا بیایم و بعد به نام گردد. حاال قصد من ا اقتصادی ثبت

 مدیریت اقتصادی تغییر رشته دهم.
را با خود دکتر مدنی گذراندم که به محتوا بسیار توجه داشت و همه  یمها درسبیشتر 

 گیر است. سخت گفتند یم
 

 کردید؟ دانشجوی مدیریت اقتصادی کرج شدید و در واحد درآمد کار می
نگرفته بودم که اداره کل بازنشستگی از خردمند به میدان انقالب آمد و آقای  بله؛ هنوز لیسانس

قانون استخدام کشوری اسفندماه  40کاشانیان رئیس بود. اداره کل بازنشستگی با اصالح ماده 

 صورت سازمان مستقل تبدیل شد. به 9355، از ابتدای سال 9353
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 ه سالی اینجا ماندید؟زمان تشکیل سازمان در واحد درآمد بودید؟ تا چ
، وپرورش آموزشبه من زنگ زد و گفت از  ها یگانبادقیق به خاطر ندارم، یک روز یکی از 

. گفتم هرچه آمد برای من بنویس و بگو. من را محدود کرده بودند که به آید یماسامی تکراری 

دیدم برای افرادی . بعدازظهر بررسی کردم و آورد یمو  کرد یمبایگانی نروم. ایشان یادداشت 
این است که شماره  دهند یم. تنها کاری که انجام دهند یمپرونده تکراری تشکیل  ،با حقوق باال

 اآلن. شماره مستخدمی که آن زمان مانند شماره ملی دهند یمشناسنامه را در حکم تغییر 

اشتم. من یکی است و از جفتشان کپی برد ها شمارهبود به من کمک کرد. دیدم  فرد منحصربه

پرونده گرفتم. هنوز آقای کاشانیان رئیس سازمان بود. ایشان هر سال مردادماه برای  80حدود 

 ها شهرستانبروند که دارایی گفته بود لیست  خواستند یم. رفت یمخارج از کشور به مسافرت 

 مانده است. من را خواستند.
 ماندم تا کار کنم.روز در اداره  امتحانات من نزدیک بود، یک هفته شبانه

 

 ؟آمد یمکار چطور بود که امکان تخلف به وجود  فرآیند
قانونی با عنوان پذیرش خدمات غیررسمی داشتیم. اول مشروط بر این بود که منقطع نباشد، 
بعد منقطع را برداشتند که کارهای خالف خودشان را قانونی کنند. دوم تشکیل پرونده تکراری 

 بود.
 

بودند که امور صندوق  IBM آن زمان به دنبال قراردادی با گفتند یمآقای کاشانیان 
 کامپیوتری شود، اما موفق نشدند.

اما  ،بله؛ ایشان فقط یک گزارش دادند که صندوق خودکفا شود. ایده بسیار خوبی داشتند

 جایی نرسید.  اولیه ماند و به یها گزارشمتأسفانه در حد 
 

 پیگیر این مسائل نبودند؟ بخش تاجآقای 
موقتاً اینجا بودند. ایشان قبل از آقای ماریوسف رئیس سازمان بازنشستگی  بخش تاجخیر؛ آقای 

مدیرکل بازنشستگی دکتر برومند و بعد از ایشان آقای کاشانیان  بخش تاجبعد از آقای بودند. 
 آمد که به سازمان تبدیل شد.

 

 و ماریوسف توضیح دهید. بخش جتااگر ممکن است کمی در مورد آقای 
انجام داد که مدیرکل بازنشستگی بود. ازنظر  یریام شاهمصاحبه استخدامی من را عبداهلل 

معاون ینکه از اداره کل بازنشستگی رفت ا از اخالقی بسیار خوب و سادات بود. ایشان بعد

آمد که مرد بسیار بااخالق و  بخش تاجآقای  ،امیری بعد از آقای شاه. وبودجه شد سازمان برنامه
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وپرورش خراسان استخدام و به تهران منتقل شده بود و به سازمان  خوبی بود. ایشان در آموزش

 امور اداری آمده بود.
 

 آقای ماریوسف چطور؟
 یا نمونهاستخدام شدند. مدیر بسیار  5ایشان دکترای حقوق اداری داشتند و بر اساس اصل 

ات مذهبی بسیار باالیی داشت و در انقالب هم انقالب هم بود. مطالعان در دوران . ایشبودند
حمله  روی دانشگاه هستیم، هر لحظه ممکن است مورد چون روبه گفت یم. کردی های کمک

قرار بگیریم و باید یکپارچگی خودمان را در سازمان حفظ کنیم. ایشان خوشحال بود که 
اگر دودستگی باشد ممکن است بایگانی را  فتگ یمدودستگی نیست. قبل از آن نگران بود و 

 و اصوالً بایگانی برای سازمان بسیار مهم بود.بود آن زمان بایگانی کاغذی  نابود کند.
اهلل طالقانی بروید  انقالب پیروز شد و دکتر ماریوسف گفت شما تکلیف دارید به دفتر آیت

 ان را شرح دادیم.م و برنامه سازممشی بگیرید. چندنفری رفتی و از ایشان خط
ایران هستم. اگر این انقالب  های یآشوردکتر ماریوسف گفت آهویی من رئیس جامعه 

ته پیاده کرد، من گف اقتصادنااهلل صدر در کتاب  که آیت طور آناسالمی شما اقتصاد اسالمی را 
 .شوم یممسلمان 

 

 برخورد ایشان با پرسنل چطور بود؟

 .کرد ینماصالً تندی و  کرد یمبسیار عالی بود. همیشه نصیحت 
 

 به قوانین و مقررات تسلط داشتند؟
چیزی کم نداشت. اما وضع اقتصادی صندوق در دوران انقالب  ها برنامهعالی بود. در این 

 خاص بود.
زمان آقای کاشانیان، کارشناسان سازمان ملل را دعوت کردند و مسئله خودکفایی صندوق 

مطرح شد. گزارشی نوشتند که باید در پرداخت حقوق و سنوات خدمت و ... تجدید نظر 

حاضر ورشکسته است و دولت باید مبلغ زیادی پرداخت کند. ایشان  در حالکنید. صندوق 

داد و دکتر مهرسا )معاون دبیرکل( گفته بود ما پول نفت داریم مرد  گزارش را به دکتر عالی

 !زند یمچه کنیم، آقا دم از ورشکستگی  دانیم ینم
 

 حقوق پرسنل سازمان چطور بود؟
 وبودجه داشت. دادند. چون یک سازمان دولتی بود، ردیفی در سازمان برنامه از بودجه می
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 امور استخدامی؟مطابق همان قانون 
 اجرایی. یها دستگاهبله؛ مثل سایر کارکنان 

 

 داشت؟ ای یژهوسازمان بازنشستگی مثل وزارت نفت اعتبار آن زمان کار در 
، شغل، درصدها و ... مثل العاده فوقخیر؛ وقتی قانون استخدام کشوری را پذیرفتند، همه قوانین 

 شد.دولت سایر کارکنان 
 

 چه سالی لیسانس گرفتید؟
 درست زمان انقالب.، 9354خرداد 

 

 چه سالی بازنشسته شدید؟
9341. 

 

 مشاور سازمان بودید؟ آن از بعد
. گفتم کرد ینمموافقت )رئیس وقت سازمان( بله؛ وقتی تقاضای بازنشستگی کردم آقای ثابت 

این اعتبارات را تأمین کند  تواند ینمشده و دولت   تازگی تصویب پاداش به ماه قانون سالی یک
استفاده کنم و نیازمند آن هستم. گفت یک شرط دارم. تا  خواهم یم. من کند یمو قانون را لغو 

 مدیره یئتهزمانی که من هستم با من همکاری کن. گفتم مانعی نیست. بعد پیشنهاد داد عضو 

دم. گفتم برای تبادل به تو حقوق ب توانم ینمشوم ولی قبول نکردم. گفت  ها شرکتیکی از 

مؤسسه حسابرسی فرستادند. آقای  بهو حقوقش برایم مهم نیست. من را  ام ماندهاطالعات 

 .گرفت یمبق افراد از ذهن من کمک برای سؤال از سوا گذاری یهسرمادکتر تربتی معاون 
 

 آخرین سمت رسمی شما در صندوق چه بود؟
 مدیرکل مطالعات اقتصادی بودم.

 

صورت تشکیالتی مطرح  گذاری از چه سالی در سازمان به اقتصادی و سرمایهمطالعات 
 شد؟

آقای کربالیی تشکیالت ما اصالح شد. قبل از آن واحد ریاست ، زمان 9365سال 
ای برای خزانه  نداشتیم. فقط قسمت بودجه بود که اگر وجوه اضافی داشتیم، نامه گذاری یهسرما
. دولت سهم فرستادیم یمو وجوه را از حساب خزانه به سپرده بلندمدت  کرد یمتهیه 

جایی  ، اعتراضات هم بهگذاشت یمو در بودجه هم مبلغ ناچیزی  داد ینمکارفرمایی را 
 .رسید ینم
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گذاری داشت. مقداری هم به کارشناسان آن زمان  اقتصادی و سرمایه شمآقای کربالیی 
شتیم، حاال شما جلو و ما پشت سر شما هستیم. انصافاً با گفتیم رئیس خوب ندا. کردشماتت 

برابر سهم  5/9، سهم کارفرمایی که کمتر از پرداختی مستخدم بود را به 9361اصالحات سال 
مستخدم افزایش داد و این بسیار چشمگیر بود. ازنظر اقتصادی اولین رئیسی بود که پایه و کار 

 ایشان کار کرد، آقای ثابت بود.اقتصادی گذاشت و شخص دوم که بهتر از 
و شود سازمان از خزانه منفک  یها حسابسازمان مستقل شد و مقرر شد  9355از سال 

نتوانست این کار را انجام دهد. زمان آقای  کس یچهتحت اختیار صندوق قرار گیرد. اما 
و  را تحویل بگیرید ها حسابکربالیی فشار شورا به سازمان بسیار زیاد شد که باید 

محض  بانک و شورا صحبت کرد. شورا گفت به 9-8ید. آقای کربالیی با مالی بده یها صورت
اینکه حساب را تحویل بگیرید، باید خودتان پرداخت حقوق بازنشستگان را انجام دهید. با 

 پرداخت را قبول نکردند. کدام یچهمدیره چند بانک صحبت کردیم اما  هیئت
 

 چرا؟
تشکیالت ما پاسخگوی چنین حجم باالیی نیست. بانک ملی هم گفت اطالعاتی که  گفتند یم

امور بدهم. بعد از آقای کربالیی، آقای دهقان آمد که اصالً در این  توانم ینمرا  خواهید یمشما 
 .کار بود کارهایی انجام دهد اما محافظه خواست یم. بعد آقای اردکانی آمد و کرد دخالت نمی

. آقای 9346 آذرماهآقای ثابت آمد. سابقه خدمت من تکمیل شد سال  30ه درست زمانی ک
سال من  30هم برخورد کردیم. به دکتر تربتی گفتم امروز  ، در آسانسور باشناختم ینمثابت را 

مور مالی و . از ادهد ینمخواهم بازنشسته شوم اما حقوق بازنشستگی کفاف  . میتمام است
خصوصی که آشنا هستی معرفی کن تا کار کنم. ایشان  یها شرکتبه  اداری کمی بلدم، من را

ی. یک ساعت بعد از دفتر رئیس سازمان زنگ بشوتو بازنشسته  دهد ینمگفت کسی اجازه 
را  یا بودجهزدند که باال بروم. آن زمان مدیرکل دفتر آمار و مطالعات بودم. بیشتر کارهای 

 .دادم یمانجام 
 سازمان است و از ایشان خواستند که سؤاالتش را از من بپرسد.گفتند آقای ثابت رئیس 

 

 واکنش آقای ثابت چه بود؟ قبالً شما را معرفی کرده بودند؟
 تشکیل شده و ...  9355اطالعاتی به ایشان داده بودند. گفت از سازمان بگو. گفتم از سال 

 ما اصالً حساب نداریم  مالی بگو. گفتم نداریم. گفت ندارید؟! گفتم نه. یها صورتگفت از 

گویی؟!  داریم. گفت چه می 88و  8، 58، 59که صورت مالی داشته باشیم! چهار حساب یعنی 

 و تمام شد ... .
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 ؟کردند ینم تصویب مالی را در شورا یها صورت
. باید آمدم ینمدانستم به اینجا  گفت اگر میدر آن جلسه آقای ثابت خیر؛ همه در خزانه بود. 

رئیس قبل از شما هم  5مالی تهیه کنیم. گفتم این خواسته شورای سازمان است. از های  صورت
مطرح شده. آقای اردکانی مؤسسه حسابرسی را تأسیس کرد و تعدادی را از دیوان محاسبات یا 

 سازمان حسابرسی آورده بود ولی نتوانستند کاری انجام دهند. یک جلسه هم با من داشتند.
و محمدزاده و چند کارشناس دیگر را به مؤسسه آورد  محمودزادهیان آقاآقای ثابت آمد و 
روز کار کردند. آقای  واقعاً یک سال شبانهبودیم.  ها یناسازی کنار  و من و آقای چیت

محمودزاده واقعاً زحمت کشید، من هم به ایشان کمک کردم. وقتی به اینجا آمد گفت شما چه 
وکتاب نداشتیم. فقط یک کارشناس ارشد اقتصاد  حسابدارید؟ گفتم واال چیزی نداریم چون 

هزار تومان به  300را  اش نامه یانپادانشگاه تهران یک طرح مطالعاتی انجام داده بود و خواست 
جلد از  8ما بفروشد که من یک هفته بعد از مطالعه به ایشان گفتم چنین پولی نداریم. اما من 

نامه ایشان آمد  انه دادم و یکی نزد خودم است. وقتی معرفیاو را دارم. یکی به کتابخ نامه یانپا
 مسئوالنایشان استفاده کنید. بعد از یک هفته که  نامه یانپااز  توانید یمدر آن نوشته بود شما 

به دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران نوشتم که ایشان با نمره  یا نامهسازمان گفتند پول نداریم. 
جلد از آن  8عالی قبول شده و بعد از کلی تعریف گفتم بر اساس نامه خود شما، خواهشمندیم 

 جلد هم ارسال کردند. 8را برای ما ارسال کنید. و 
ده دادم. به کتابخانه رفتم و متوجه شدم آن جلد نیست. مجلد خودم را به آقای محمودزا

 ایشان خواند و گفت این عالی است.
 

 چه بود؟ نامه یانپاموضوع 
بازنشستگی چگونه  یها صندوقکه حساب  ها صندوق یها حسابمالی و  یها صورتپیرامون 

نوشت. گزارش اول  نامه یانپااین گزارشش را با کمک آقای محمودزاده باید انجام شود. بعد 
نیست و باید کامپیوتری  یرپذ امکاندستی  صورت به ،آماده شد و بحث شد که این حجم عظیم

باشد. برای انتخاب بانک با آقای ثابت اقدام کردیم و با مدیرعامل بانک ملی جلسه گذاشتیم که 
بار هم با آقای کربالیی رفته بودیم، گفت شما قبالً هم آمدید ما این امکانات را  قبول نکرد. یک

ما ببریم، فردا از ما گله نکنید. نداریم. آقای ثابت گفت مجبوریم بازنشستگانمان را از بانک ش
گفتند کلیه  ها آنبانک تجارت ازنظر سیستم مکانیزه وضعیت خوبی داشت. به آنجا رفتیم و 

انجام دهیم. چون شعب، پرسنل و  پرداخت را توانیم ینماما  دهیم یماطالعات درآمدی شما را 
 امکانات کافی نداریم.

. به بانک سپه رفتیم، یما ماندهتأمین اجتماعی  یها پرداختدر ند ما بانک رفاه رفتیم. گفت
م. فقط بانک صادرات مانده بود که آقای کربالیی اصالً یبازنشستگی ارتش را دارند ما گفت
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این بانک، بانک استانی است. خالصه با آقای ثابت به  گفت یمسمت آن برود.  خواست ینم
 ها کارشناس. دهیم یممدیره بانک صادرات گفتند هرچه بخواهید به شما  آنجا رفتیم. هیئت

 و کار ما با بانک صادرات شروع شد. نوشتنددستورالعمل 
 

 خزانه مخالفت نکرد؟
، واریز درستی ها حسابرا رد کند. چون  ها آنو مایل بود که  ترسید یم ها حسابخزانه از آن 

و قادر به رسیدگی  کنند یمچه  ها حساب یذ دانم ینم گفت یمنداشت و کنترلی روی آن نبود. 

 این سند میلیاردی نیستم.

 توانم یممالی، گفتم ما هیچ نداریم و من فقط  یها صورتآن زمان آقای کربالیی هم گفتند 

 خواهیم ینم. گفتم کنیم یمبا خزانه صحبت کنم. آنجا بسیار استقبال کردند و گفتند کمک 
خزانه قبل از اینکه وجوه را  های یندگینما خواهیم یمرا دست بزنیم، فقط  88و  8 یها حساب

حساب خزانه بریزند، یک حساب واسطه که فقط ورودی داشته باشد، به وجود بیاید.  مستقیم به
خزانه بخشنامه کردند. دفتر هم  های یندگینما. به همه بدهنداین ورودی را ثبت کند و به ما 

 گرفتیم که کار را دستی شروع کنیم.
در شروع این کار، آقای کربالیی من را معاون امور مالی گذاشته بود. من با ایشان درگیر 

و صورت مالی  بستند یمرا  ها حسابشدم و آن کار نتیجه نداد؛ یعنی در پایان که باید 

و هر کار کرد خدمت  به ماه آماده 2. آقای کربالیی من را تندگذاش یم، دفاتر را کنار گرفتند یم
تا  مانم یمآماده به خدمت  کردم. گفتم من مسافرکشی میکردم که از سازمان بروم اجازه نداد. 

تا زمانی که جذب  شد یمخدمت  به بود که اگر کسی به دالیلی آماده یقانون مادهبازنشسته شوم. 
 کردند. ، باید حداقل حقوق را به او پرداخت میکرد ینمیا شرایط بازنشستگی را پیدا  شد ینم

اگر کسی که  یطور بهارائه کرد. این قانون را اصالح  یشنهادپ 9362آقای کربالیی سال 

 خدمت شد باید تکلیفش ظرف یک سال مشخص شود. به موجب این قانون آماده به
 

 هم داشتید؟در سازمان، سفر خارج از کشور 
 ها دستگاههزینه بودم، برای حسابرسی -خارج از کشور خیر؛ اما زمانی که در قسمت درآمد

 خارج از تهران زیاد داشتیم. یتمأمور
 

 هم دخیل بودید؟ ها استاننمایندگی  دفاترتشکیل در 
منطقه شود اما فقط خراسان رضوی ایجاد  2از زمان آقای اردکانی شروع شد. گفتند  ها استان

 شد و زمان آقای ثابت گسترش پیدا کرد.
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 ؟داد یماین کار، فشار کاری سازمان را کاهش 
 .شد یمو بازنشستگان رفاه نسبی ایجاد  ها دستگاهفشار کاری همان بود. برای 

 

 ؟شد یممطالبات صندوق از دولت چگونه پیگیری 
قانون استخدام کشوری هم اصالح  40با تصویب قانون، سازمان مستقل شد و ماده  9355سال 

طور بود که اداره کل بازنشستگی از وزارت دارایی به سازمان امور اداری  شد. این ماده قبالً این
به سازمان شد. تبصره یک این بود که حقوق  منتقل شود. ماده اصالح و اداره کل مستقل تبدیل

و هر سال اعتبارش در  کند یماز حساب خاصی که دولت تعیین  9/9/9355بازنشستگان قبل از 
، 9/9/9355این بود که کسور گذشته شاغلین تا  2، پرداخت شود. تبصره شود یمآنجا منظور 

ین تاریخ حقوق از ا بعدمحاسبه و به سازمان بازنشستگی کشوری پرداخت شود. سازمان هم 
 بازنشستگان را از این حساب پرداخت کند.

که آقای کربالیی آمد. آقای کاشانیان کارشناسان سازمان  9365کدام اجرا نشد تا سال  هیچ
ده بود و محاسبات را انجام دادند اما زمان آقای کربالیی گفتیم این وجوهی ملل را دعوت کر

را منظور و  ها یناثابت همه  به آن اضافه شود. آقایجریمه باید شده صفر است و  یینتعکه 
 ی دولت وجوهی را گرفتهه از زمان آقای کربالیی بابت بدهدولت را مشخص کرد. البت بدهی

 ی هنوز تعیین نشده بود.بود و بده الحساب یعلبودیم اما 
 

 ؟کنید یمرا چگونه تحلیل  1379تفاوت حقوق بازنشستگان قبل و بعد از سال 
شده  بینی یشپعیب و نقصی ندارد، ایراد در اجراست. در قانون  خود خودبهقوانین استخدامی 

بود ضریب حقوق کارمندان و بازنشستگان متناسب با تورم یا مساوی آن تعیین شود. اما این 
تورم نبودند یا تورمی که از طرف دولت اعالم شده مطابق با واقعیت  اندازه بهضرایب هرگز 

و کارمند مجبور به  داد ینمجامعه نبوده است. بنابراین حقوق کارمند شاغل کفاف زندگی را 
. دستگاه برای به حرکت درآوردن کارمندان خوابید یم، درنتیجه روزها در اداره شد یمدوم  کار

نبود.  یقبلکه در حقوق بازنشستگی مؤثر بود اما برای نفرات  کرد یمرا تعیین  ییها العاده فوق
این مسئله تا قانون نظام هماهنگ ادامه داشت. این قانون هم اطالعاتی را تعیین کرد. حتی 

قانون مدیریت خدمات کشوری  2/4/9326شد.  طور ینهمنون مدیریت خدمات کشوری هم قا
کامالً  نامه یینآعلمی که  جز گروه هیئت برای بازنشستگان اجرا شد و حقوق بازنشستگان به

 متفاوتی دارند، با حقوق شاغلین متناسب شد.
درصد  50ه به حقوق شاغلین قانونی گذاشتند ک ماده ساله پنجسال بعد، در برنامه  8کمتر از 

 80دادند اما وزارتخانه  درصد را کامل می 50اضافه شود. اما گزینشی بود، دادگستری و ... 
 یک آشفتگی ایجاد کرد. ها ینادرصد داد. 
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 آشفتگی به سیستم بازنشستگی منتقل شد؟
برای شاغلین اجرا و  تصویب شد 9318در سال خاص استخدامی  نامه یینآ برای صندوقبله؛ 

اند حقوقشان نسبت به بازنشستگان قبل  سال اخیر بازنشسته شده 8که در  ییها بازنشستهشد. 

 افزایش چشمگیری داشته است.
 

 شما هم درگیر تعیین ضرایب و مستندات قانون مدیریت خدمات کشوری شدید؟
همکاری  ها آناعی مجلس بودم و با مدیریت امور اجتم یها پژوهشآن زمان من مشاور مرکز 

. من کنار مدیر امور اجتماعی شد یمداشتم. در جلسات هیئت دولت ماده به ماده بررسی 

جایی رسیدیم که استخدام رسمی را از این  تا مطرح کند. به گفتم یمنشسته بودم و نواقص را 

فقط پیمانی و قراردادی داشته باشیم. در این  گویند یمقانون حذف کنند. گفتم سؤال کنید چرا 
کاری کنیم  خواهیم یمهر کاری بکند و برود. گفتند  تواند یمحالت کارمند مسئولیتی ندارد،  8

کارمند از مافوقش اطاعت کند. گفتم پس ارزشیابی ساالنه و قانون تخلفات اداری برای 
ندارد  جرئتف کرد چه؟ کارمند که یست؟! این قطعاً کارایی ندارد. ضمناً اگر مدیر خالچ

شدند و گفتند رسمی باید حساس مطرح شد همه  ینکهاحرف بزند، فقط باید اطاعت کند. 
 .البته قیدهایی برای آن مقرر شدباشد. 

 

 شد؟ در تدوین الیحه باید تمام سوابق مربوط به بازنشستگی مرور می

و امتیاز داده  شده یبررس مربوطو غیر قط سوابق مثالً خدمت مربوطدر تطبیق؛ در این قانون ف
. این شد یمسنوات بود اما اینجا تمام مسائل شاغل مطرح ، تجربه و رتبه . تنها فرقشود یم

 امتیازی است.یکی بود. این  یا رتبهو  یبند طبقهخاصیت سیستم امتیازی است. آن سیستم 
 

 در مشاوره با مجلس همراه آقای بازیار بودید؟

 بازنشسته شد.خیر؛ ایشان 
 

 توسط سازمان معرفی شده بودید؟

 .کردند یمخیر؛ خودشان شناسایی و انتخاب 
 

 وضعیت بایگانی قدیم به چه صورت بود؟
مثل احکام افزایش حقوق یا ... در  شد یمهر بازنشسته پرونده داشت و هر عملی که انجام 

داشتند  ییها زونکنو در قسمت پرداخت،  شد یمجمعی انجام  ها پرداخت. شد یمپرونده ضبط 

صورت ساالنه  قبل از اینکه استانی شود به ها شهرستانو  ها استانکه در تهران ماهانه و در 
 که بایگانی خودش را به تفکیک دستگاه داشت. شد یمپرداخت 
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 حجم بایگانی زیاد بود؟
 .شد ینمسال نگهداری  90بله؛ البته اسناد بیشتر از 

 

 مقطعی بایگانی سازمان کامپیوتری شد؟از چه 
خدمت برگشتم حکم همان کارشناس واحد آمار و  به از آماده بعد از اینکهزمان آقای کربالیی؛ 

 55روز از طرف بسیج به جبهه رفتم، بعد  55مطالعات را برای من زد. من بدون اطالع ایشان 
دبیرستانی بودم که مسائل خودش  یها بچهروز هم تمدید کردم، آنجا گردان تخریب بودم و با 

 را داشت.
 

 زمانی که از جبهه برگشتید در کدام واحد مشغول شدید؟
، گفتم من بدون خداحافظی از مدیرم آمدم باید به اتمام رسید اینکه مدت مأموریت من از  پس

برگردم و تسویه کنم. پیش آقای کربالیی رفتم. گفت کجایی؟ گفتم جبهه بودم. نامه تمدید 
. کنم ینمکه دادم گفت کار اینجا کمتر از جبهه نیست، موافقت  رامأموریت هم داشتم. نامه 

برگشتیم. گفت  کارشهد رفتیم و به ات که تمام شد باید برگردی. ما هم یک زیارت م مرخصی
ی؟ گفتم اطالعات بایگانی هنی انجام بداتو در امور مالی که نشد با تو کار کنیم. چه کاری می

یم. گفت چه چیزی وهای کامپیوتری بر به سمت سیستم کم کمافراد بازنشسته زیاد شده، باید 
اه عظیم در ایران هست، یکی بخریم؟ آن زمان هنوز کامپیوتر باب نشده بود. گفتم چند دستگ

توانیم از ظرفیتشان  یموبودجه.  تأمین اجتماعی، یکی دانشگاه تهران و یکی سازمان برنامه
استفاده کنیم. البته زمان دکتر ماریوسف، کارهایی انجام داده بودیم که فقط به خاطر دفتر کالسه 

ا باید ت کاری کنید. گفتم شمخوابیده بود. دکتر ماریوسف گفبود و کار بایگانی و دبیرخانه 
ید تا یک مدیر خوب این هگسترش بد سطح دبیرخانه و بایگانی را تا جایی که امکان دارد

. دبیرخانه و بایگانی را از اداره به قسمت تبدیل کردیم. همکاری به نام درست کندکارها را 
این کار شد.  ایکاندیدحسین غفوری داشتیم که در بایگانی و دبیرخانه کار نکرده بود. ایشان 

ماه بعد  8، چون در بایگانی کار نکرده. شود ینم ایشان موفقآقای اصفهانی، رئیس ما بود. گفتم 
دیدیم آقای غفوری موهای سرش سپید شده و ناراحتی خونی گرفته، پیش آقای اصفهانی 

 .شود ینمگوید همان روزی که رفتی، آهویی گفت موفق  آید و ایشان می می
آهویی را  خواهم ینم گوید یمکه آهویی را بفرستیم اما ایشان  گویند یمر ماریوسف به دکت

؟ گفتم وقت کار است اما چند شرط دارم؛ دستم در روی یماینجا فدا کنم. به من گفت، 
 رود یم ها آنکار باز باشد، از مدیران بخواهید هر کارمندی که از دبیرخانه و بایگانی پیش  اضافه

شرطش رضایت من از کار او باشد وگرنه حق پذیرش نداشته باشند. دکتر موافقت کرد و من 
 مشغول شدم.
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 یناطور نامه نگیرید. آدرس ما  . گفتم اینآنجا متوجه شدم وضع دفتر گالسه خراب است
مشخصه را نداشت، از  5: نام، نام خانوادگی، نام دستگاه، شماره دفتر کل. هر یک از این است

رسان تحویل نگیرید. یک بخشنامه هم دادم و کار دبیرخانه را شروع کردیم. آن روز چند  مهنا
کار زدند.  شد و حرف از اضافه 5کنند. ساعت  بار به بایگانی رفتم، دیدم کارمندها صحبت می

هم  با ینکهاکارش  . هرکس کارش را انجام داده، اضافهمهد ینمکار  گفتم به کار مانده اضافه
کنیم و ایده و طرح بدهد. گفتند ما چه کار کنیم؟ گفتم همه بفرمایید. وقتی رفتند به صحبت 

را  ها پروندهرا ضمیمه کردم.  ها نامهنگهبانی گفتم در را از بیرون قفل کند و مشغول کار شدم. 
 کارم تمام شد.  نصفه شب 8بیرون آوردم. هر جا نامرتب بود مرتب کردم. تقریباً 

زدند.  ، شماره کالسه و پرونده را نمیآمد ینماشکال این بود که کارها از دبیرخانه درست 
 حجم کار زیاد نبود اما مانده بود.

نفر نیاز  8صبح همه متوجه شدند کارها انجام شده. اعالم کردم در بایگانی به بیش از 
 دیگری باشد و کار نفر هم برای بود که اگر یکی برای نماز یا ... رفت، 8ندارم. این 

روز  8نفر ماندند.  8رجوع لنگ نماند. گفتم هر کس داوطلب است بماند، باقی آزادند.  ارباب
 .نویسم ینمآمدند. گفتم من دروغ  نامه یترضاکار کردیم و روز سوم دیدم همه نیروها برای 

نفر کار  92ا شما ب کند یمنفر کار  8د که کار کنند. گفتم بایگانی با روز چهارم همه آمدن
شدند و کار را  انفر کاندید 2. کنم یمنفر تقسیم  2برای  احال بایگانی ر  این ، باکردید ینم

نفر دیگر یکی  2نفر را هم از بایگانی بیرون آوردم تا بقیه اذیتشان نکنند. از  8تقسیم کردیم. آن 
و در  زد یمو روزها خودش را به مریضی  کرد یممعتاد و یکی نخاله بود که جای دیگری کار 

 رفتند. ها یناشد و  ییها بحث. خوابید یمسازمان 
نوشتیم. برای همین  را می ها آنهایی بود که از دسترس خارج شده بودند و باید المثنی  نامه

ه را ثبت کنند. دبیرخانه هم درست شد و کار را ها نامهنفر دیگر را به دبیرخانه آوردم تا این  6
 افتاد.

را تقسیم  ها نامهبود،  سو کمدفتر کالسه بایگانی چند خانم و یک آقا بودند. چشم آن آقا 
و  کردند یمسهم آن آقا را هم بین خودشان تقسیم  شد یمو بعد که کارشان تمام  کردند یم

انجام  اکار دیگری ر . گفتم کسی حق نداردداد یمرا گوش  ، ایشان هم قرآنشدادند یمانجام 
 ایشانکس قبول نکرده  بیند. به کارگزینی زنگ زدم که گفتند هیچ بدهد. گفت من چشمم نمی

 . گفتم او را به تلفنخانه بفرستید، کارمند نباید باعث ناامیدی دیگران شود.دفتر شودمنشی 
کرد که  می یخط خطهر بازنشسته یک ردیف داشت. مسئول آن هم دفتر را  دفتر کلدر 

 بت و تذکر، ایشان به امور مالی رفت.بعد از صح
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. روند یم، جمعه به جهاد شنبه پنجیک روز به دکتر ماریوسف گفتم همه نیروها 
که جهاد در اداره خودمان است. سازمان امور اداری یک کامپیوتر عظیم گرفته، ما  درصورتی
صحبت کردم و تمایل به هم  ها آنبگیریم. با  ها آنتوانیم دفاتر کالسه بایگانی را از  حداقل می

 داشتن اطالعات بازنشستگان داشتند.
را برای این درخواست طراحی و تکثیر کردیم و  ییها فرمبه سازمان امور اداری رفتیم و 

هزار پرونده  300شماره زدیم. دفتر کل بازنشستگی را از شماره یک شروع کردیم و حدود 
ف مطرح کردم. و گفتم سازمان قبول کرده تشکیل شد. بعد قضیه جهاد را برای دکتر ماریوس

 .بدهیم ها آندفتر را به ما بدهد مشروط به اینکه اطالعات بازنشستگان را به 
 

 ؟ها کارتهمان سیستم پانچ 
را با فرم روی میزشان  ها پروندهبله؛ گفت چه کنم؟ گفتم به کارمندان و مدیران بگویید 

 .پر کنندرا  ها فرم ها آن، گذاریم یم
 

 ؟کردند یماطالعات الزم برای پانچ را از پرونده استخراج 
زده شده بود. نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه و تاریخ تولد را گرفته  ها شمارهبله؛ 

را روی  ها پروندهبودیم. دکتر قبول کرد و به نیروهای بایگانی گفتیم از طبقه اول به ترتیب 
نریزد. ناهار چلوکباب مجلسی برگ  به همتیب هم برگردانید که میزها بچینید. به همین تر

ها انرژی داشته باشند و کار خراب نشود. در همان  برایشان سفارش دادم و میوه گرفتیم که این
گروه درست کرده بودم.  8. چیدیم یمو یک سری  بردیم یمفاصله ظهر، باید یک سری پرونده 

 .چید یم، نفر بعد شد یم، میز که خالی بردند یمرا  ها پروندهیک گروه 
را به  ها فرمهزار پرونده استخراج شد. بعد  300هفته طول کشید تا اینکه اطالعات  8

ماهه به ما دفاتر کامپیوتری دادند و ما دفتر  9سازمان امور اداری و استخدامی تحویل دادیم. 
گرفتیم که هر چه اضافه  ییها ونهگردرا نو کردیم. بعد هم برای اینکه دستی ننویسند،  کالسه

برای  رافرم  ینکهازدیم. ضمن  و آن را روی نوارها می کردند یم چپانرا داخل آن  آمد یم
 .کردیم یمسازمان امور اداری و استخدامی تهیه 

 

 تبدیل شدند، یا جدیدها هم کامپیوتری شدند؟ فرآیندقدیمی در این  یها پروندهفقط 
شماره دفتر کل و  آید یمپرونده جای خودش بود. ما اطالعات هویتی را دادیم، که وقتی نامه 

 باشد. اش یمهضمسابقه فرد 
 

 جدیدها هم به همین سیستم اضافه شدند؟
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و  کرد یم، فرم سازمان امور اداری را تایپ نویسی ینماش، در شد ینمنوشته  جدیدها در دفتر
. آن هم الفبایی بود که اگر شد یمجاریزی  جای خودو در  شد یمروی نوارهای باریکی پانچ 

 .شد یممراجعه  ها گردونهداخل دفتر نبود، به این 
 

 درواقع این اولین گام کامپیوتری شدن سوابق و اطالعات سازمان بود؟
انجام شود. از چند مؤسسه  یسنج امکانبله؛ زمان آقای کربالیی که از جبهه برگشتم، گفتم باید 

وبودجه بود.  مؤسسه خصوصی و یکی هم دفتر طراحی سیستم سازمان برنامه 3دعوت کردیم. 
 هرکدام یک برآورد هزینه دادند.

 کامپیوتری شوند؟ ها پروندهبرای اینکه همه 
 وبودجه بهتر از همه بود. ضمن اینکه مشکل تأمین بله؛ پیشنهاد دفتر طراحی سازمان برنامه

قرارداد  ها آن. با شد یماعتراض انجام  بودجه هم نداشتیم و گزارش خودشان بود و کار بی
 بستیم.

آن هم طراحی شده بود. برای استخراج اطالعات  یها فرمرا انجام داده بودیم.  یسنج امکان
 خواهید یمبا بخش خصوصی قرارداد نوشتیم. به شخصی که برای قرارداد آمده بود گفتم اگر 

نقص باشد باید از کارمندان ما استفاده کنید. مدت تعیین کردیم که کارمندان تا دیروقت  کار بی
را برای سازمان  ها یناهم بمانند و قبول کردند. با نیروهای ما قرارداد بستند و کار انجام شد. 

فتم کار . به آقای کربالیی گکردند یمو هم پانچ  شد یم یریگ غلطو آنجا هم  بردم یمبرنامه 
مورد را امتحان کرد و صحت کار را که دید گفت من از فردا اینجا نیستم و  9-8آماده است. 

 استعفا داد.
گزارش آقای دهقان من را خواست و گفت داستان چیست؟ تو بیشتر از همه کار بر اساس 

به طرح و برنامه بفرستم. گفتم هر جا  اخواهم شما ر هماهنگ نیستی. می گویند یماما  کنی یم
. و بعد به طرح و برنامه دهم یمدرست انجام د بفرستید من هر جا باشم کارم را دوست داری

 رفتم.

آنجا من و منشی آقای سلطانیان و قبل از من هم آقای صفاری همکار سابق خودمان بودند. 
خواست، من توی نمازخانه هستم. ساختمان ما در وصال بود. به سلطانیان گفتم هرکس من را 

و آموزش  آمد یمآقای پورابراهیمی هم  ها شنبه سه. خواندم یمو نماز و قرآن  رفتم یمصبح 
ورد و گفت اینجا این همه کار من صبح تا عصر هستم. هفته دوم طاقت نیا دید یمقرآن داشتیم. 

، همین قرآن را باید بخوانم. ضمناً یک خواهید ینم. گفتم شما که کار یدا نشستهو شما  دارد
. گفتم قدمشان فرستم یمو مختارزاده را برایت  زاده یبخطدست صدا ندارد. هفته بعد گفت 
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اجرایی و پرکار هستند اما اینجا فکر و  ها یناروی چشم. به آقای صفاری کارشناس دفتر گفتم 
بعد  درست شود. شان یهروحتا یید و ... ک بگوو، یک هفته کار نکنند و جخواهیم یمایده 

 که چه کنیم. گویم یم
وجه که  یها درخواستگفتم گزارشی از لیست  زاده یبخطبعد از یک هفته به آقای 

محرز شده را آماده کن. یک نامه به آقای دهقان زدیم که چنین اتفاقی افتاده و  شان یخراب
ت اما آقایان زیر بار نرفتند و درست نیس ها یستلمسئولیتش با شماست. بارها تذکر دادم که 

 ناهماهنگی من در این بود که زیر بار کار غلط نرفتم.
 

 ادامه پیدا نکنند؟ ها یستلاین نامه باعث شد که 
 بار شد. آن را هم درست کردیم و نگذاشتیم خراب بماند. خیر؛ همان یک

کامپیوتری از  های یستمسآقای ثابت آمد،  که 9346آنجا دیگر لیست گرفته نشد تا سال 
را پیشنهاد داده بودند . البته زمان آقای اردکانی ریزکامپیوتر منتقل شد (PC)مین به ریزکامپیوتر 

طراحی مجدد  یکل بهاما کامل نبود. آقای ثابت که آمد، آقای وزیری را آوردند و سیستم را 
 کردند.

 

 شما در این مقطع هم درگیر پروژه بودید؟
در خدمتشان  خواستند یمکه از من اطالعاتی  هرکدام درواقعبیشتر مشاور آقای ثابت بودم. 

 بودم. به عبارتی مثل بازیکن آزاد، اطالعات سیّار سازمان بودم.

به  ها یگانیباهمه اطالعات جامع روی سیستم آمد، آقای ثابت دستور داد  بعد از اینکه

 نگه داشتند و بعضی  ها استانواگذار شود. بعضی از  ها دستگاهبه  ها استانها بروند و از  استان

 فرستادند. استان تهران را هنوز توزیع نکردیم و در انبار شادآباد نگهداری  ها دستگاههم به 

 .شود یم
 

. با یدا کردهشما چندین دوره ریاست افراد مختلف را در سازمان بازنشستگی تجربه 

و به هر  کنید یمتعریف  ییها شاخصتوجه به این تجربه، برای موفقیت یک رئیس چه 

، ها دستگاهمثل میزان ارتباطات رئیس با  ییها شاخص؟ )دهید یمشاخص چه وزنی 
 تجربه او در سازمان یا ...(

جربه رئیس را ت 92رئیس سازمان، جمعاً  95مدیرکل و در دوران سازمان  3در دوران اداره کل 

طورکلی صندوق بازنشستگی کشوری دارای وجوه اقتصادی، قوانین و مقررات و  . بهام کرده

که هرکدام از اهمیت خاص خود  باشد یماجرایی  یها دستگاهو  گانه سهارتباط بین قوای 
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. شخصی که تمام وجوه را دارا باشد بسیار کم و تقریباً غیرممکن است. باشند یمبرخوردار 

اجرایی ملی و عمومی فکر نکرده و  یها دستگاهو  گانه سهران متأسفانه قوای چراکه در ای

و تغییر قوانین و مقررات و  ها دولتملی و عمومی نیست. پس با تعویض  هایشان یمتصم
که  هم دستخوش تغییر گردد. درصورتی ها صندوقباید مسئولین این  ها دستگاهروابط بین 

 بازنشستگی باید عمری باشند تا صندوق کمترین زیان را داشته باشد. با یها صندوق رؤسای

 جانب بیشتر جنبه اقتصادی کارساز بوده است. تجربه این
 

 بسیار ممنون و متشکرم.

 

 



 

 



 

 

 زاده ابراهیممحمدعلی با آقای  وگو گفت

 1394 ماه بهمن 29

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تولد

 1344تهران، 

 تحصیالت

 پلم، علوم تجربی، مدرسه ابوریحاندی

 1372، جتماعی، دانشگاه آزاد اسالمیکارشناسی، علوم ا

 1376کارشناسی ارشد، علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسالمی، 

 1379کارشناسی ارشد، تاریخ،  

 سمت

 معاون فنی سازمان بازنشستگی کشوری



 

 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 لطفاً خود را معرفی بفرمایید.
در تهران. در مدرسه ابوریحان که در منطقه  9355هستم؛ متولد خردادماه  زاده یمابراهمحمدعلی 

بیشترین شهید و ایثارگر را در جنوب شرق تهران دارد، دیپلم علوم تجربی گرفتم. سپس به  95

اداری )سازمان مدیریت امروز(  امورسربازی رفتم و بعد بالفاصله در امتحان ورودی سازمان 
بندی، من سهم سازمان  بود و در تقسیم 9366سال  کنم یمم. فکر شرکت کردم و پذیرفته شد

 بازنشستگی کشوری شدم.
 

 به چه عنوانی وارد سازمان شدید؟
اجازه داده قانون در آن  .آن زمان استخدام دیپلمه ممنوع بود. قانون تعدیل نیروی انسانی آمد

طی کنند و بعد جذب  کاردانی( بودند تحت شرایطی افراد با دیپلم بیایند، مدارجی )مثالً دوره
 مالی گرفتم.و دیپلم اداری  مالی خواندم و درواقع فوقو سال رشته اداری  8شوند. 

 

 کردید؟ مالی کار میو در واحد اداری  زمان هم
روز هم در مرکز آموزش مدیریت دولتی درس  3آمدیم و  روز در هفته به سازمان می 8بله؛

ان تمام شود، دیدم شرایط ادامه تحصیل در مرکز آموزش فراهم خواندیم. قبل از اینکه درسم می

برای همین کنکور دانشگاه آزاد دادم )ازلحاظ کاری برای دانشگاه دولتی محدودیت  .نیست

دوره  9343کارشناسی را گرفتم و  9348رشته علوم اجتماعی پذیرفته شدم. سال  .داشتیم(

که  9346تماعی ادامه دادم تا اوایل کارشناسی ارشد را در رشته علوم ارتباطات اج
در کنکور کارشناسی ارشد این  9344التحصیل شدم. با توجه به عالقه به رشته تاریخ، سال  فارغ

 یبار برای دکترا 8التحصیل شدم، بعد از آن  فارغ 9341رشته شرکت کردم و اواخر سال 



21    تاریخ شفاهی مدیران صندوق بازنشستگی کشوری 

 

قدر مشغله کاری بود  آنبعدها تاریخ و علوم سیاسی شرکت کردم اما پذیرفته نشدم و  یها رشته

 که اجازه نداد به ادامه تحصیل فکر کنم.
 

 ادامه تحصیل با آن مشغله کاری سخت نبود؟
کرد، چون در سازمان بازنشستگی از ابتدا در بخش فنی بودم.  اتفاقاً به من کمک می

داشت. حتی سعی داد که بتوانم اینجا کار کنم، ارتباط کاری هم  خواندن به من انگیزه می درس

 کردم در تاریخ هم مرتبط با تاریخچه علوم اداری مطالعه کنم.
 

 شناختید؟ قبل از ورود به سازمان بازنشستگی، آنجا را می
ها را  روی دانشگاه تهران بود. بازنشسته اسمش را شنیده بودم. آن زمان ساختمان سازمان روبه

توان استفاده  ها می گفتم از این با خودم می نشینی بود. دیدم و تصورم پارک ها می هم در پارک
 نشینند؛ هنوز هم همین تفکر را دارم. ها در پارک می کرد، چرا این

 

 با چه پستی در سازمان شروع به کار کردید؟
وقت از  جالب است؛ اولین بار شانسی بود و برای من نوشته بودند حسابدار. من هیچ

ئیس کارگزینی صحبت کردم که بعضی از آمد، با معاون و ر حسابداری خوشم نمی
هم عوض کردند و ما  ها آنهای ما عالقه دارند حسابدار و ما کارگزین باشیم.  ای دوره هم

خواندم کارگزین بودم و بعد کاردان شدم. در دوره  سالی که درس می 8کارگزین شدیم. 
د تا پست معاون اداره ش ( معاون اداره شدم. البته مراحلی طی می9349کاردانی )حدوداً سال 

گفتند تو اولین نفری  دادند. دوستان قدیمی می دادند. آن زمان به همکاران جوان بها نمی می
 سرپرست قسمت شدم. 9345، بعد در سال یا شدهمعاون اداره  سابقههستی که با این 

 

 زمانی که شما معاون بودید رئیس اداره چه کسی بود؟
 ها آنقسمت زیر نظر یک معاون مدیرکل بود که یک مدیرکل خود  8قسمت و هر  5حوزه ما 

فنی شده است. درواقع کار اصلی  اآلنکرد. اداره کل بازنشستگی وظیفه بود که  را هدایت می
سال سرپرست  5و ما از سر تقدیر از همان ابتدا به بخش فنی آمدیم. شد یمسازمان آنجا انجام 

دادم اما چون پست در اشغال فرد دیگری بود، از  و کار رئیس قسمت را انجام میقسمت بودم 
چارت سازمان تغییر یافت، واحدهای ستاد  9342لحاظ سازمانی آن پست را جدا نکردند. سال 

از صف جدا شد و ما سهمیه ستاد شدیم. اداره کل بازنشستگی به اداره کل امور فنی تبدیل 
های استانی شکل گرفت. آن زمان همه کارها  جدا کردند و مدیریتشد. واحدهای اجرایی را 

رئیس گروه واحد ستادی )همان رئیس قسمت با وضعیت  9329تا سال  شد. در تهران انجام می
 معاون مدیرکل فنی شدم. 9329بودم و سال  تخصصی(
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 مدیرکل چه کسی بودند؟
فوت کردند. تا  9329متأسفانه اسفندماه . نداز نیروهای شاخص سازمان بودکه  مرحوم آدینه

دم. از اول مدیرکل فنی بو 9313آن تا آبان  سرپرست اداره کل بودم و بعد از 9328شهریورماه 

هم آقای دکتر اسالمیان مسئولیت معاونت فنی را بر عهده من گذاشتند. در فاصله  9313آبان 
 ماه هم رئیس اداره کارگزینی شدم. 6، 9345سال 

 

روابط کارمندان از نظر ارتباط بین افراد باسابقه و  یده سازمانشما امکان  به نظر

 جوان وجود دارد؟
های  گفتند سازمان خواندیم از لحاظ درسی هم به ما می مالی میو بله؛ زمانی که علوم اداری 

هایشان  های رسمی موفق هستند که بتوانند غیررسمی های غیررسمی. سازمان رسمی و سازمان
 صورت  را در جهت اهداف سازمان هدایت کنند. زمانی که ما وارد سازمان شدیم به

 سال هم با همکاران افتاده بود  4-2دی ها بسیار کم بود. فاصله حدو گروهی آمدیم و حقوق

حوزه تخصصی  8و تعدادی از نیروهای متخصص هم رفته بودند. من خودم پرسیدم، گفتند از 
 به وجود آمده  ألیینفر رفتند و خ 35هزینه بود، حدود  -که اداره کل بازنشستگی و درآمد

 د؛ هرچند ما امتحان داده آمد نگاه خوبی نداشتن بود. آن زمان به نیرویی که از بیرون می

 سال درس بخوانند جای ما  8ها  گفتند اگر این بودیم و کسی سفارش نکرده بود اما می

 دادند. تفکرشان این بود  گیرند، برخوردها اصالً خوب نبود و به ما عنوان جدیدی می را می

 وقع در ذهنم بود اخبار ما را برای مسئولین ببرند. من از همان م خواهند یمواردها  که تازه

شان ضربه  یهروحجدیدی نگویم چون به  ،وارد تازه، به همکاران باال رفتام  اگر یک روز سابقه
 زند. می

 

 ؟ها مثل نفتی ،آن زمان، کارکردن برای سازمان، پرستیژ خاصی هم داشت
وزیری و  یم، نوشته بود نخستپرکنخواستیم فرم را از داخل روزنامه  خیر؛ اتفاقاً روز اول که می

مرحله امتحان گرفتند و ما به اینجا آمدیم.  8زمان امتحان فهمیدم سازمان امور اداری است. 

تخصصی کشور بود پرستیژ داشت. بعضی  یها سازمانسازمان امور اداری از نظر اینکه جزو 
وجود داشت که ، چون تفکری کردند یمهمکاران کلمه بازنشستگی را از روی کارتشان پاک 

پرسیدند کجا کار  . حتی وقتی میکنند یمآنجا کار  حال یببازنشستگی یعنی افرادی پیر و 

سازمان امور  دبیرکلگفتند نهاد. چون زیر نظر سازمان امور اداری بود و  کنی؟ همکاران می می
حساب  وزیری به و اینجا زیرمجموعه نخست کرد یموزیر وقت منصوب  اداری را هم نخست

 آمد. می
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 حقوق و مزایا چطور بود؟
دادند. ما هم  دانشجویی بود. البته به ما بر اساس قانون، حقوق و مزایای یک کارمند عادی را می

خواستیم کار یاد بگیریم و خیلی مدعی نبودیم؛ البته چند نفر از همکاران  تازه آمده بودیم، می

 8-3ماه اول هم حقوق ندادند و بعد در که متأهل بودند، مشکالت خاص خود را داشتند. چند 
 قسط پرداخت کردند.

 

 ابتدای استخدام آموزش هم داشتید؟
هفته  8هفته بایگانی رفتیم،  9-8بود. گفتند باید به همه واحدها سر بزنید.  یاستادشاگردروش 

ماه به همین منوال گذشت و بعد  9-8دبیرخانه و ... . واحدهای تخصصی سازمان هم رفتیم. 

 بندی کردند. ر اساس عملکرد تقسیمب
 

 در این دوره کارآموزی از شما چیزی خواستند؟
ها را محک بزنید. اوایل من و آقای  کردند گفته بودند این خیر؛ فقط به مسئولینی که با ما کار می

)مدیرکل کنونی استان تهران( در دبیرخانه، خوب کار کرده بودیم، باقی را به واحد  نزارعی

ماه بعد از  5اند بمانند. راضی نبودیم اما  ها خوب کار کرده تخصصی فرستادند اما گفتند این
البته همان چند ماه کمک بسیار زیادی به ما کرد تا  .همکاران به واحدهای تخصصی رفتیم

کند. چون من عالقه داشتم،  ناسیم و بدانیم چه کسی در کدام بخش کار میهمکاران را بش

کردم. چند ماه  خواندم و برخی را یادداشت می کردم آن را می آمد شماره که می ها که می نامه
بازنشستگی آمدم و از کارهای سبک مثل فوت ورثه و شخصی که کل بعد به واحد اداره 

 وع کردم.خواهد حقوق بگیرد و ... شر نمی
 

 بعد هم این وضعیت برقرار بود؟ یها دوره یها استخدامدر 
بعدی به آن صورت تکرار نشد. مگر افراد خودشان تمایل داشتند و با مسئولش  یها دورهدر 

 کردند. ارتباط برقرار می
 

 کنید؟ طور ارزیابی میاین سیستم را چ ،عنوان معاون سازمان با نگاه امروزتان به
خواندیم چندین واحد کار بازنشستگی هم  تخصصی هم که در مرکز آموزش میما بین دروس 

خواندیم و اینجا در عمل  داشتیم و مدرسان واقعاً دلسوز بودند. آنجا مواد قانونی را می
تا از قوانین مادر در این زمینه مثل قانون اصالح مقررات بازنشستگی  9-8دیدیم.  می

 د.هم همان زمان تصویب ش 93/98/9362
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بخش اداره کل فنی یعنی قوانین و مقررات و  8آموزش بخش فنی به عهده معاونت فنی با 

من در این  تجربههزینه است که آن هم قوانین و مقررات بخش مالی است. با توجه به  ـدرآمد 

آموزش دهد، شناسایی افراد مستعد برای انجام  خواهد یمبه نظرم اولین وظیفه کسی که  ها سال
 کارهاست.

 .توان یاد گرفت را هم که نمی ها آنمقررات بسیار زیاد است و همه  و حجم کتاب قوانین

قدر کار کنید تا مسلط شوید. وضعیت بازنشستگی کمی پیچیده است؛ اگر شما به  مگر اینکه آن

دیگر بروید، قوانین خاص آنجا مشخص های اداری )مثالً وزارت کشور( کشورهای  بخش

هایی  . کارشناسگویند یمشود به کارشناس بازنشستگی، کارشناس ملی  است اما وقتی جمع می

کردند، معموالً امور اداری سازمان مدیریت تعیین  هم داشتیم که فقط در حوزه خودشان کار می
توسعه مدیریت، همه بخش و هم در  وبودجه برنامهکند. در سازمان مدیریت هم در بخش  می

میهنی هستند. بازنشستگی هم زیرمجموعه آنجا بوده است. شما باید کارشناس -کارشناسان ملی

چون بازنشستگی انتهای اشتغال است.  دینه قوانین و مقررات مسلط باشیزم دریعنی  دملی باشی
، دهای مختلف بدانی باید قوانین و مقررات را در حوزه دکارشناس خوبی باشی داگر بخواهی

 به قوانین و مقررات مسلط شوید. توانید یماینجا جایی است که 
هم گروه دیگری  9349نفر آمدند. سال  85یک گروه دیگر حدود  9362بعد از ما سال 

ی هم صورت یکی با آگهی و یک 8آمدند و بعد از آن عمالً متوقف شد. جذب نیروی ما به 

بدون آگهی بود. از آن به بعد بیشتر، نیروها بدون آگهی جذب شدند، البته در آن قالب هم 

آمدند اما زیاد نماندند. کار اصلی  ییها گروههم  9325 و 9346نیروهای خوبی آمدند. سال 
سازمان روی گروه اول و دوم است. گروه اول تقریباً به سن بازنشستگی رسیدند و گروه دوم 

مختلف هستند. گروه سوم چون قبل از ورود  یها حوزههستند و بیشترشان مدیران  مشغول

 آموزش دیدند، معموالً موفق بودند.

قطعاً  کرد یمشروع شد ادامه پیدا  9366مؤثر بود؛ اگر روندی که سال  سازمان همنگاه 
 از نظر نیروی انسانی، بسیار بهتر از این باشد. توانست یمسازمان 

 

و  ها صندوقادبیات و مفهوم بازنشستگی، محاسبات، مدیریت  1366-67 یها سالدر 
 ... هم مثل امروز بود؟

گفتند صندوق کشوری برای دولت است و از این جیب به آن جیب است که  خیر؛ اکثراً می

هست یا نیست. اگر نیست پس اسمش  ای یمهباصالً تفکر درستی نبود. اینجا یا صندوق 
صندوق نیست. این بحث داغ این روزهاست. آن زمان در قانون آمده بود که سازمان 
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دار اداره چند صندوق شامل صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق  بازنشستگی عهده

 .باشد یمکه بعداً جمع شد، بود برای چند شرکت دولتی  صندوقی کهو  ها یشهردار

 9323. چون از سال رود ینمدیگر عنوان سازمان به کار  اآلنانین و مقررات بر اساس قو
که بر اساس قوانین  ای یمهبتحت پوشش وزارت رفاه رفتیم و از آن زمان با توجه به مفاهیم 

( است، نگاه صندوق باید نگاه 9323)مخصوصاً قانون ساختار تأمین اجتماعی مصوب سال 

هست. چون از ابتدا دولتی  تر یکنزد ای یمهبتأمین اجتماعی کمی به نگاه  سازمان باشد. ای یمهب

نبود و مجبور بود درآمدهایش را تنظیم کند. البته چه قبل از انقالب و چه بعد از انقالب، 

بیرون آمده، اما توانسته ترکیب  کامل ای یمهبدولت در آنجا هم تعرضاتی داشته و از حالت 

 خودش را حفظ کند.
 

 از چه زمانی در سازمان قوت گرفت؟ ای یمهب درک
دولتی بود.  یها دستگاهاز روز اول بود. واقعیت این بود که اینجا هم یک دستگاه مثل سایر 

زمان ورود ما هنوز جنگ تمام نشده بود و شاید تا حدودی طبیعی بود. جنگ که تمام شد، 

اجتماعی و اداری ازجمله صندوق کشوری به وجود آمد. اولین قانونی  یها بخشتحوالتی در 
. البته در بینید یمرا  ای یمهب یها رگهبود که آنجا  93/98/9362که بعد از جنگ تصویب شد 

قانون تعدیل نیروی انسانی که ما به استناد آن استخدام شدیم هم آمده بود و شرط سن و سابقه 

ها به  هم در پرداخت حقوق به وجود آمد. بر اساس این قوانین، نگاهرا گذاشته بود. تغییراتی 
این نگاه را خراب کرد. 40اما تحوالت دهه  رفت یم ای یمهبسمت 

دولت هر جا مشکل پیدا کرد گفت این صندوق برای خودمان است، قانونی تصویب کرد و 

درصد افزایش داد اما بار مالی این کار را برای صندوق در نظر  50-50 باره یکرا  ها حقوق
کارهای اقتصادی  گیرد یماست و باید با کسوراتی که  ای یمهبصندوق،  که یدرحالنگرفت. 

 را تنظیم کند. اش یخروجافزوده آن بتواند ورودی و  انجام دهد و با ارزش
نفر  9و  کنند یمنفر پرداخت  4ی است، یعن 9به  4طور طبیعی  بهشاخص این موضوع 

نفر که  5طور متوسط به ازای  . بهگیریم یمدرصد سهم کارفرما  8825ما  اآلن. کند یمدریافت 

که به هست و استاندارد جهانی هم  ها یانگینم. شود یمحقوق یک نفر کامل  کنند یمپرداخت 

کند بدون اینکه ببیند چه هم توجه نشده است. درواقع دولت تصمیم گرفته بخشی را درست  آن
صندوق دیگر که دولتی  95-95)مثل صندوق نیروهای مسلح و  ای یمهباتفاقی برای صندوق 

 .افتد یمهستند( 
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 هم به همین صورت است؟ ساز یندهآصندوق 
هزار نفر، صندوق کوچکی است اما قوانین جالبی برای تعیین حقوق  95-95با حدود 

که مقرراتش بسیار پیشرفته  کنیم یماستناد  ساز یهآتبه  یریگ معدلبازنشستگی دارد. همیشه در 

باال و  اش یافتیدرتشکیل شد و مشترکانش محدود،  9353-55است. این صندوق سال 
 پرداختی و کسوراتش مناسب است.

سازمان گسترش و نوسازی هم وابسته به  ساز یهآتاکثراً وابسته به دستگاه هستند،  ها صندوق

 مرور بهمستقل آمده اما  ای یمهبعنوان صندوق  . شاید در اساسنامه بهصنایع است

 اداره کنند و  توانند ینماکثراً  اآلنبا توجه به شرایط اجباراً به دستگاه وابسته شدند.  زمان

 است به صندوق کشوری یا تأمین اجتماعی بپیوندند. نمونه بارزش صندوق فوالد  خواهند یم

 پرداختی بسیار خوب و سخاوتمندانه در بخش حقوق و درمان بود با  ییها صندوقکه از 
 فوالد حدود  یها بازنشستهاما تعداد ؛ دیگر هم هست یها صندوقاما امروز مشکالتی دارند. 

 یک هشدار این صندوق استان مشترک دارد. مشکالت  5-6هزار نفر است و فقط در  25

کنند، وضعشان بسیار بدتر از فوالد خواهد  هستند مشکل پیداملی هایی که  است، اگر صندوق
 شد.

 

 ای یدهفابرخی مدیران معتقدند محاسبات اکچوئری با توجه به شرایط کنونی صندوق 

 نظر شما چه هست؟ ؛ی لزومی نداردکل بهندارد، برخی هم معتقدند این محاسبات 
سال پیش اکچوئری در سطح جهان بسیار مطرح بود. در ایران سازمان تأمین اجتماعی،  95

محاسبات  20و  40بار در دهه  9-8داشت که کامل نبود. ما هم  ای یمهبمرکزی برای محاسبات 
اکچوئری انجام دادیم اما ادامه پیدا نکرد.

کار از این کارها گذشته، موافق هستم اما از روز اول  گویند یمتا حدودی با دوستانی که 
هم  ای یمهب. در بخش نویسید یمو نه نامه  زنید یمنه حرف  سندکه اینجا آمدیم گفتند بدون 

مثل قوانین رانندگی که استاندارد دارد؛ برای آن  ؛باید مبنا و اسناد استانداردی داشته باشید
 از داریم.استانداردها به محاسبات اکچوئری نی

از تغییرات برای عوامل  یا دامنهآینده بر اساس  بینی یشپ)محاسبات اکچوئری برآورد 
مختلف( است. تفکری که در ذهن همکاران و خود من به وجود آمد، یکی برای بحث تورم 

 ترین ضربه را به ما وارد کرده و دیگری بحث  اخیر است که بزرگ یها سالیخته گس لجام
کننده وضعیت اقتصادی است و با عوامل  یعنی درآمد ناخالص که تعیین؛ استرشد اقتصادی 

و حقوق  گیرد ینمتوزیع درستی صورت  بالطبع، است مصنوعی مثل درآمد نفت حفظ شده
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 ها دولتچون شما عوامل اصلی پایه را نداشتید.  ،افتد یمبازنشسته بعد از چند سال، دائم عقب 
 جتماعی مجبورند تزریقاتی انجام دهند که حالت مسکن دارد ا های یناهنجارهم برای کنترل 

 برگردد. تر وحشتناکصورت  و ممکن است بعد درد به
شروع شد یعنی  60عالوه بر تورم مشکلی هم مختص صندوق ماست که از اواسط دهه 

  توانند یمهم  ها یمانیپاستخدام رسمی دولت بودند، مقطعی گفتند  ها مشترک. ها استخداممنع 
 وانتقال چون مبالغ باالیی  بعد از تأمین اجتماعی، صندوق شما را انتخاب کنند. بحث نقل

تقریباً متوقف شد و بالطبع  20بسیار کم و در دهه  ها استخدام 40بود، استقبالی نشد. دهه 
 9به  5تقریباً  40و  60ورودی صندوق تقریباً بسته شد. نسبت ورودی به خروجی ما در دهه 

 نیست. پذیر یهتوجتقریباً زیر یک هستیم که اصالً  10در شروع دهه  بود اما
 اش درست باشد، قطعاً صندوق  هر صندوقی که باشد، ابتدا الزم است ورودی و خروجی

در آینده ادامه دهد. این مسئله مشکالتی دارد و برای همین در برنامه  تواند ینمبا این شرایط 
و  زیست  یطمحو دوتای دیگر  ها صندوقشده،   نظر گرفتهمسئله خاصی که در  3ششم یکی از 

صورت  و عملکرد درست به یزیر برنامهنیازمند  ها صندوقهستند. ادامه حیات  یا منطقهتوسعه 
 تدریجی است و یکی از عوامل مؤثر در آن همین بحث اکچوئری است که تا حدی دورنما 

 به سمتی حرکت کنند  توانند یم ها صندوق. اگر این موارد اصالح شوند، کند یمرا مشخص 
 جای آنکه باری بر دوش دولت باشند، باری از دوش دولت بردارند. که به

 

، شود یم موارد مشابهون و یبه لحاظ اتوماس یسازمان دچار تحوالت 71انه دهه یدر م
 د؟یرات دارییاز آن تغ ید و چه خاطراتیها فعال بودفرآیندن یا یجاکشما در 

ه کبه وجود آوردند. یکی آقای کربالیی  یا عمدهنفر از رؤسای سابق سازمان، تغییرات  8
سال بودند.  2ه کسال رئیس بود و ما هم زمان ایشان وارد شدیم، یکی هم آقای ثابت  6حدود 

گذاری آشنا بود. تیمی هم که  و سرمایه ای یمهب یها بحثآقای ثابت قبل از سازمان در شستا با 
 ن صورت بود.یبا ایشان آمد به هم

که بحث طلب صندوق از دولت بابت عدم پرداخت  60تحوالت درواقع از اواسط دهه 
قانون  28ه پرداخت نکرده بود. تبصره کبود  %225د. آن زمان یکسورات مطرح شد، شروع گرد

سال،  9-8ت را بدهیم. مطالبات که آمد، بعد از بودجه مطرح شد و گفتند بخشی از مطالبا

مالی و -حوزه اداری 40ل شد. اوایل دهه کیار محدود تشیمعاونت اقتصادی سازمان البته بس
مسئولین سازمان لزوم  داد یمه نشان کحوزه فنی درست شد؛ بعد بخش صف و ستاد جدا شد 

 تغییر را احساس کردند.
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 گرفتیم یمسازمان شد. مثالً کسوراتی که  یها ابحسف یلکن تییهدف، تع 9344از سال 

هم بود.  ها یشهردار. بعد حساب 59و  88، 8. سه حساب داشتیم رفت یمبه حساب خزانه 

اصالً روشن نبود،  ها حساب. کرد یمو خزانه پول را پرداخت  کردند یمام را تأیید کهمکاران اح
-41سازمان بر اساس قوانین و مقررات صورت نگرفته بود و تا سال  یمال یها صورت یحت

 تقریباً آماده شد. 9342
 

 ؟شد ینمم یتنظ یمال یها صورتقبل از آن 
داشتند.  یل مبالغ سازمان آمار رسمکه از کنفر بودند  9-8عرض کردم حساب کلی بود. 

قوانین و مقررات ملزم کرده بود که که  حالی . درپرسیدند یمرؤسای سازمان هم از این افراد 

لش هم این بود که سازمان زیر نظر سازمان یانجام شود اما به هر علت انجام نشده بود. یک دل

امل و کر کاما تف شد یمردوبدل  ییها حسابت آن روشن بود. اسناد و یامور اداری بود و وضع

 م نبود.کحا یدرست
 ده یانزه کدام بخش کبود  ییاموال و داراه صورت گرفت، شناسایی ک یگریخوب دکار 

ار یروشن بود؛ بس یمکفضا  20شروع شد و در دهه  9342از حدود سال  ها یتفعالاست. این 
وجود  ییها بحث مجدداًم اما بعد یدیرس یبه سودده کم کمرا نگیریم.  ها ده یانزتالش شد که 

 .دادند یم ده یانز یداشت و گاه

، سازمان آمد به وجود یالت اساسکمش ،مقطع 8-3در  ها حقوق یناگهانش یبعد از آن افزا
طور میانگین از سال  بعد اعتبارش را ندادند و جا ماند. به یها سالمجبور شد پرداخت کند اما 

طور متوسط  هماهنگی حقوق داشتیم یعنی به 5که اولین تغییر را شروع کردیم تا امسال،  9361

% افزایش پیدا 50بار  یکو  %40بار  یک ها حقوقونی ایجاد کردیم. بار یک دگرگ سال یک 5هر 
اما  کند یم یرا راض ها بازنشستهسال دولت  9-8کرده اما منابعش نبود که جایگزین شود. تا 

مربوط به قوانین، بخشی مربوط به  ی. بخشآید یمل به وجود کو مش افتد یمدوباره فاصله 
یریت و دیوان محاسبات و سازمان مدمثل  ییها دستگاهو عدم نظارت  ها دستگاهبدعمل کردن 

 درصدی هم سوء مدیریت در سازمان بوده است.

بدون توجه  ها حقوقواسطه افزایش  مسئله اساسی امروز ما همین بار مالی است که به

که حتی جلسات  کرد یموزیران هم باید نظارت  بسترهای مورد نظر صورت گرفته است. هیئت
سال تشکیل جلسه  6-4روز پیش بعد از  90و شکر خدا باالخره  شد ینمآن شورا هم تشکیل 

 تی انجام شود، بروز نداشته باشد.این عوامل باعث شد اگر هم فعالی داد و من هم بودم.
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سازی نیروی انسانی و اتوماسیون بود، ما در بحث آموزش واقعاً مشکل  بحث دیگر چابک

 جز بهو  شود یممشکل بیشتر  آییم یمداریم، آموزش یک بحث عمومی است اما هرچه جلوتر 

بوده است شاهد تابع نزولی هستیم و همکار ما  شان یخانوادگمعدودی که تربیت 
رک جا بیفتد که دولت برای همه هست نه برای سازمان، قرار باید این د .نیست پذیر یتمسئول

که دولت اصالً  رسیم یمجایی  به کم کمسازمان را بودجه دولت بدهد،  های یکسرنیست همه 

 توان پرداخت را ندارد.

جدید است، زمان آقای ثابت سازمان به  یها استخدامبحث دیگر تأثیر کارمندان قبلی روی 

کند.  با قبلی ارتباط پیدا نمی آورند یماین نتیجه رسید، همکار جدیدی که در واحد تخصصی 

گفتیم آن ضرر دیگری دارد. شرایط ما عادی نیست اگر سر ماه حقوق نداریم بدهیم، یک 
 .کنند ینمبحران است اما بخشی از همکاران اصالً این را درک 

 

 ، مقاومت کارمندان هم وجود داشت؟انداخت یمکه سازمان داشت پوست  ییها سال
و  گرفتند یمبله؛ زمان جداسازی صف و ستاد، بالطبع یکسری از نیروها بیرون قرار 

 شد. ییها مقاومت
 

 تنش هم ایجاد شد؟
 سازمان از ابتدا نیروی زیادی نداشت، برای همین سروصدای زیاد نشد.

نفر رسید، من مقطع قبل  310نفر به حدود  600از  تعداد کارکنان صندوق زمان آقای ثابت

 زمان همشد اما  ییها مقاومتاز ورود ایشان در کارگزینی بودم و اطالعات داشتم. آن زمان هم 
 بود و پخش شد. ها استانبا اعزام نیرو به 

ت که سازمان این اس گویم یم یادارنکته دیگری که همیشه به مدیرعامل و مدیر مالی 

برای مثال بحث بیمه تکمیلی یا سفر  شده است؛ ای یهحاششغول به کارهای زیادی م

همکاری داشته باشد.  ای یهحاشبازنشستگان. باید مشخص باشد سازمان چه میزان در مسائل 
 خدمات جانبی بسیار خوب است اما هدف سازمان نباید فراموش شود.

نیروهاست؛ اگر توجه نکنید دستگاه ممکن است به  بحث دیگر اهمیت قوانین و توانمندی

خاطر منافع خودش مجوزی بگیرد و بار مالی سنگینی برای صندوق ایجاد شود. نیرو باید 

 ها پاداشکارآمد باشد تا این مسائل را تشخیص دهد. ستاد باید به نیرو اهمیت بدهد و سیستم 

و تفاوت  دهد ینمکه جواب  شود یمسیم السویه تق اصالح شود. سیستم پاداش ما متأسفانه علی

 مشخص نیست. کند ینمو کسی که کار  کند یمکسی که کار 
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هم تشخیص  ها آن. ام دادهمن این بحث را در جلسات به آقای ربیعی و دوستان هم تذکر 

یک همکار  توجهی یبدادند نیروی انسانی نیاز به اصالح دارد. مواردی هست که اگر به خاطر 

 در یک استان، اشکالی به وجود آید حتی وزیر هم برای پاسخگویی باید به مجلس برود.
 

اصلی عنوان فعالیت غیر هر و ... را بهم یها خانهاقداماتی مثل بیمه تکمیلی، سفرها، 

 ؟دانید یمسازمان 
 .هاست یمستمربله؛ فعالیت اصلی دریافت کسور و پرداخت 

 

سالمندان بسیار مهم است؛ شما با توجه به وضعیت فعلی صندوق اما این مسائل برای 

 این تفکر را دارید یا برای همیشه؟
با توجه به وضع فعلی. اعتقاد ما این است که شاکله اصلی برآوردن نیازهای بازنشستگان، 

واقعاً  شان یزندگحقوق بازنشستگی است. این در اولین درجه اهمیت و وظیفه سازمان است. 
حتماً باید باشد اما باید وظایف اصلی سازمان  ها یتفعاله به همین حقوق ناچیز است. آن وابست

پرداخت شود. بخش بزرگی از  یا جداگانهتفکیک شده باشد. برای خدمات جانبی باید کسور 
دیگر ارائه  یها دستگاهاین خدمات در همه جای جهان که در ایران هم آغاز شده، توسط 

که وقتی بازنشسته شد با  کند یمیعنی شاغل از خدماتی استفاده ؛ و ... قلون حملشود مثل  می
وخالی و زبانی به بازنشسته الزم است  درصد کمتری باز هم بتواند استفاده کند، احترام خشک

 اما کافی نیست.
 

 کننده باشد. هماهنگ تواند یمنقش سازمان بازنشستگی اینجا اما 
بیاید. ما به بازنشستگان کارت منزلت هم دادیم.  تواند یمبله؛ اینجا خانه بازنشسته است و 

با ضمانت  ای نامه یینآ. باید هاست آنشدن  اما سرعت تورم مانع از دیده شود یمکارهایی انجام 
 مثل نیروهای مسلح و ها صندوقباید بخشی ویژه درمان باشد. برخی و  باشد ها دستگاهاجرایی 

... بازنشستگی و درمان را یکجا دارند اما ما توان آن را نداریم، برای آن قانون باید به ما اجازه 
 را کامل ساماندهی کنیم. مان یانساندهد تا نیروی 

 

وضعیت سازمان از نظر نظام مالی، بایگانی، سیستم ، اتوماسیون ی مانندقبل از تحوالت

 چگونه بود؟ ها دستگاهآمار و اطالعات و ارتباط با 
سازمان امور اداری که مجوز استخدام  ،سازمان مجبور به ورود به این مسائل شد. زمان ورود ما

داشت با شماره مستخدمی مشخص که هر عدد آن یک  یوجور جمعبانک اطالعاتی  داد یم
نسخه برای شخص، واحد  5داشتند. از حکم را  ها شمارهآن معنی داشت و همکاران قدیمی 

 آن متفاوت بود. البته بعدها متوقف شد. یها رنگکه  شد یممربوطه و ما صادر 
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 به خاطر دارید چه سالی متوقف شد؟
بود و ما هم زیر  تر منسجم. آن زمان قوانین و مقررات متمرکزتر و 9362-61سال  کنم یمفکر 

کارمند استخدام شده مجوزش این بوده و این اتفاقات  دگفتن یمنظر سازمان مدیریت بودیم. 

که  کردند یمنماینده داشت و تصویب  ها دستگاه. سازمان مدیریت در همه افتد یمبرایش 
کارمند این یا آن را بگیرد. امضای نماینده سازمان امور اداری یا سازمان مدیریت الزامی بود. 

 ها دستگاهبعد از مدتی آن نماینده را برداشتند و به امور اداری دستگاه اختیار دادند. امور اداری 

 بودند و اتفاقات ناخوشایندی هم افتاد. ها دستگاههم باالخره همکار کارکنان 

، دادند یمدقیق نیست، نسخی هم که  خواهد یممتوجه شد اطالعاتی که  40سازمان در دهه 

مجبور شد به این سمت برود. کار از  یشها حسابشدن  برای روشنسازمان دیگر ندادند و 

اطالعات طول کشید و درصد خطاها بسیار  یآور جمع 9345شروع شد تا حدود  40دهه 
و آمار آن زمان( بود، کامالً  یزیر برنامهکاهش یافت. مسئول این کار آقای آهویی )مدیرکل 

 آیند یمکه  ییها شاغلبه سمت  کم کممسلط بود و خوب هم عمل کرد. سیستم منسجم شد و 

 آمد.
 

 ؟کردند ینممقاومت  ها دستگاه
وپرورش و بهداشت و درمان است که  آموزش بیشترین کارکنان از آن .کنند یمقاعدتاً مقاومت 

 .همراهی کردند ها آن
 

 ارتباط داشتید؟ ها دستگاهیا مستقیم با  کردید یماز کانال سازمان مدیریت اقدام 
اطالع دادیم، مبادله  ها آنآقای آهویی با سازمان مدیریت هماهنگ کرد. اصل موضوع را به 

گرفتیم و حدود سال  ها دستگاهوصل شدیم. اطالعات را از  ها دستگاهاطالعات کردیم و بعد به 
 9344-42سال را هم سیستمی کردیم، از سال  8-3 های یشافزاسیستم ما راه افتاد.  45-9345

 89/4/9320جای سنتی، از طریق سیستم بزنیم.  خواستیم سیستم را تکمیل کنیم و احکام را به

 فراهم کرد.را  ییها فرماداره کل فنی  و شروع به ورود اطالعات به سیستم کردیم
 

 کارمند یا کامپیوتر جدید گرفتید؟
 ها قسمتر آوردیم. بخش آمار و محاسبات را فعال کردیم و از سایر کارمند خیر اما کامپیوت

 نیرو گرفتیم.
 

 به کارمندان اضافه پرداختی هم داشتید؟
 و ... . کردیم یمرا وارد  ها پرونده، کردیم یم یآور جمعو اطالعاتی  ماندند یمبله؛ بعضاً 
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 ؟کند یمدستگاه متبوع، مشخصات کارمند را وارد سیستم 
 .کنند یماز طریق الکترونیکی ورود  اآلنصورت است، یکسری  8

 

 ؟شود یمدستگاه وارد سایت سازمان 
. بعد اگر کند یمو کارشناس ما وارد سیستم  دهد یمبله؛ یکسری هم دستگاه اطالعات را 

تکمیلش کردیم.  کم کمکار سیستمی شد و  9320. از مهرماه گرداند یبرماشکالی داشته باشد 
البته سیستم  دهد یماطالعات ناصحیح را هشدار  ،گام بعدی هوشمندسازی سیستم بود. سیستم

 امروز مشکل دارد و باید هوشمندتر بشود.
 

 احوال ارتباطی برای فوت و ... دارید؟ با ثبت
افتاد، بحث مالی مطرح شد و به  ییها وقفهبرقرار شد و امروز مکانیزه شده است. البته  20دهه 

 پول خواستند. دهند یمازای اطالعاتی که 
حاضر شرکت بهور، بخش  در حال. آید یمآنالین  اآلنگرفتیم، بخشی هم  CDبخشی را 

فناوری اطالعات ماست. یک کمیته تخصصی هم داریم که معاون فنی، مدیرکل فنی، مدیرکل 
اصلی هستند و آقای  یسنو برنامههزینه، مسئول آن شرکت، مهندس وزیری که درواقع ـ  درآمد

 آهویی حضور دارند.
 

 زمانی که مکانیزه نبود چطور بود؟
اعتماد کامل کرد، همکاران ما  شد ینمو به شخص هم  آمد یماطالعات از طریق دستگاه 

 .کردند یمپرونده را بررسی 
 

 ؟شدند یمفوتی را چطور مطلع 
ماه پیش  6 مثالً که فرستاد یمو دستگاه برای ما  دادند یمبه دستگاه  ،آمد یمگواهی فوت که 

روز رسانده بودیم  3 کردند. زمانی سرعت را به فوت کرده، بعد حقوق بازنشستگی را قطع می
باال برود و دوباره  شود یمروز است. عواملی باعث  4-2روی  اآلنبود اما  که خیلی خوب

 با اقداماتی آن را کاهش دهیم. کنیم یمسعی 
 

 تر است یا با مجلس؟ به نظر شما ارتباط سازمان با دولت مهم
که نیاز  آید یماول عرض کنم سازمان باید با قوانین و مقررات جلو برود. گاهی مواردی پیش 

به حضور سازمان است و یک مثال هم اخیراً در برنامه ششم داشتیم اما در کل با توجه به اینکه 
سازمان دستگاه اجرایی است، زیر نظر دولت است و عملکرد آن در راستای وظایفی است که 

 .کند یمدولت برایش تعیین 
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در مجلس تالش کنند تا  انتظار دارد که ها دستگاهدر خصوص مجلس قاعدتاً دولت هم از 

یب کرده در مجلس هم تصویب شود. بعضی از مقاطع هم بود که )من تصووزیران  آنچه هیئت

های مجلس مواردی را دیده که با  یسیونکمجایز نیست( دستگاه مثالً در  گویم یممعموالً 
 مصالح دولت خیلی منطبق نبوده است.

؛ آنجا تعارضاتی شود یمتعریف  در دولت کارشسازواثرات سوئی هم دارد. چون بعداً کار این 

که معموالً به نفع دستگاه نیست. ممکن است آن موقع مسئول مربوطه رفته  آید یمبه وجود 

 .تحمل کنند باشد و اثراتش را دیگران
 

 ؟بینید یمارتباط سازمان با مجلس را الزم 
 و ... باشد. ای یمهببله؛ حتماً باید برای توضیحات و درک مسائل 

 

 ؟شود ینمیی ها سفارشاین ارتباط باعث ایجاد انتظار یا 
 است.حساس است. اتفاقات ناجوری هم افتاده بحث اما مرکز معموالً روی این  شود یم

یک مثال  ؛هر جا ما با مجلس ارتباط داشتیم، مطلب منتقل شده و به نفع بازنشسته بوده است
و این بسیار مهم است  شوند یمآن دریافت مطالبات است. نمایندگان با توضیحات ما آگاه 

قانون تصویب کنند. گاهی نماینده سازمان مدیریت هم هست و به امور کمک  خواهند یمچون 

، ناگهان نماینده سازمان مدیریت یا رویم یمای را درست  البته گاهی هم داریم مسئله کند یم

چیز ارجحیت دارد و باید از  . در این موارد منافع سازمان به همهگویند یملت چیز دیگری دو

 بازنشسته حمایت کنیم.
 

 هست؟ اآلنبوده و این درک و تفاهم به نظرتان 
 مجلس، بیشتر از و دولت با با توجه به شرایط فعلی، انسجام ما  اآلنفراز و نشیب داشته اما 

هم خیلی خوب بود. آن زمان هنوز زیر نظر وزارتخانه نرفته  40قبل شده است. اواخر دهه 
 بودیم.

 

 هم وجود دارد؟ ها کانونهمین بحث تعامل و ارتباط با 
 بله.

 

 الزم است؟ ها گیری یمتصمدر  ها کانونبه نظر شما حضور 
به ما کمک کنند.  توانند یمحتماً  گیریم یمچند رده دارد، در اینکه چه تصمیمی  ها گیری یمتصم

بیشتر صنفی هستند و به لحاظ  ها کانونچون از نزدیک با مسائل آشنا هستند اما متأسفانه 
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نامعقول دارند اصالً  یها خواستهو  کنند یمنیستند، اینکه برخی شلوغ  پاسخگوقانونی هم  

خص شود و ارتباط داشته باشیم، واحد سازمانی آن باید مش ها کانوندرست نیست. ما باید با 

چون اینجا قوانین و  کنند ینماز بخش فنی استقبال  ها کانونهمه واحدها درگیر نشوند. قاعدتاً 
را بگذارد که درک، تعامل خوب و قدرت  ییها آدم، اول باید مربوط مقررات است اما واحد

 تشخیص منافع داشته باشند.
 

 به چه صورت بودند؟ ها کانون 71و  61دهه 
که فضای خاصی بود و مردم رضایت بیشتری  60. دهه کردند ینمآن زمان خیلی فعالیت 

 . متناسب با توقع باید رود یم، سطح توقع باال کند یمداشتند. بعد هرچه توسعه پیدا 

و انتقال مشکالت قطعاً  ها کانونخدمات جدیدی ارائه شود که رفاه عمومی باال برود. حضور 

 قابل قبول نیست.که باید بیاییم وسط  ها بحثید است اما این مف ها گیری یمتصمدر 
 

 به نظر شما شخص پس از بازنشستگی نیاز به داشتن ارتباط با دستگاهش دارد؟
 حتماً باید با دستگاه ارتباط داشته باشد. گویم یمبله؛ بنده از سردمداران کسانی هستم که 

 

 فرار از مسئولیت صندوق نیست؟امر این 
کننده حقوق است. متأسفانه پس از مدتی از بازنشستگی، دستگاه اصالً  خیر؛ صندوق پرداخت

. قوانین و گیرد یمهم جلویش را  و حتی نگهبانی جلوی در گیرد ینمشخص را تحویل 
هیچ شده،  اش یزندگهویت و  سال 30 کند یممقررات خودشان را دارند اما او احساس 

به بازنشسته ضربه روحی و  ،دست رفته است. قطع ارتباط اما هویتش از گیرد یمحقوقش را 
 روانی 

 بعد  کند یم. گاهی شخصی اعتراض شدید شود یمو این صدمه به ما هم منتقل  زند یم
 بار مالی  گوییم ینم. ما دهد یمدستگاه تحویل نگرفته، اینجا خودش را نشان  بینیم یم

گرفتن است  . بحث تحویلکنیم یمدرک  ا هم دولت هستیم وباالخره م به دستگاه تحمیل شود،
 پشت  توانید ینمسال من را از آنجا بیرون انداختند. قانون گفته دیگر  30که بعد از 

 بار از امکانات ورزشی استفاده نکنید. یک یا هفتهمیز بنشینید اما نگفته 
، به همکاران سر بینند یمهمدیگر را  آیند یم، دهند یم ها ینااتاقی به  ها دستگاهبعضی از 

 .زنند یم
سال پیش ما با توجه به امید به زندگی آمار گرفتیم تا ببینیم بازنشسته چقدر از  99حدود 

 . اصالً خوب نبود.کند یمحقوقش استفاده 
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 موضوع بانک )امیرکبیر( چه زمانی در سازمان مطرح شد؟
 گفتند یم، خواندیم یمو اساسنامه را  دادند یمکه  از قدیم بود؛ از زمانی که ما آمدیم، آموزش

بله بانک باشد. آقای  گفتیم یم. خواستند یمبزنید. در کالس از ما نظر هم  توانید یمبانک هم 
ثابت به این سمت رفتند اما بعد هزینه فایده کردند و ترجیح دادند بانک صادرات باشد اما 

این موضوع در مدیرعامل را تعیین کنند. در  خواستند یمزمان آقای طوبایی جدی شد و حتی 
بانک ملی بود.  ها حقوقکننده  در خزانه و پرداخت ها حسابآمده بود اما  9355اساسنامه سال 

زمان آقای ثابت بانک عامل ما صادرات شد. یکی از دالیلش هم این بود که در جاهای مختلف 
کشاورزی و ملی و ... هم بودند و  یها بانک خوب بود البته اش یدسترسشعبه داشت و سطح 

استان  2. ما در سیستم پرداخت غیرمستقیم هستیم. حدود کنند یمهنوز هم بخشی را پرداخت 
جمع و نهایتاً  ها ینا. گیرند یمهستند و تا اردیبهشت چند استان دیگر هم در دستور کار قرار 

 .شوند یمپرداخت مستقیم  ها استانهمه 

 ، خودمان دهیم یمبیرون  یها بانکه چند بار به فکر افتادند که چرا این را به در این فاصل

بانک تأسیس کنیم، در اساسنامه هم هست و مجوز داریم، سود ناشی از عملیات و خدمات 

. زمان شد یمهم مطرح  ییها بحثبانکی را به همه ارائه کنیم اما بانک برای سازمان باشد البته 
 .باال گرفت، اسم انتخاب کردند و حتی جایش را هم تعیین کردندآقای طوبایی بحث 

 

 امور دفتری تأسیس بانک انجام شد؟
بله؛ البته من خیلی مطلع نبودم. آقای ضیایی و طوبایی خودشان در بانک مرکزی بودند و به 

روز آقای اجاللی و بعد خانم عطاریان  40موضوع اشراف داشتند. بعد تحوالت به وجود آمد، 
 امتیازاتی هم اآلنآمد. ایشان از همکاران قدیمی ما بودند اما اولویتشان بانک نبود. البته سیستم 

 دارد که ممکن است بانک امیرکبیر نداشته باشد.

سازمان بود. مسئله دیگر  های یهسرمایکی از مسائلی که بانک را مطرح کرد، نگهداری 

ما در خزانه بود و اطالعات  یها حسابعملیات بانکی و سود بود، مسئله سوم این بود که 

ح شد و از خزانه جدا شدیم. از مطر 55555شفافی از آنان نداشتیم که زمان آقای ثابت حساب 

را هزینه فایده کرد و دید آیا  ها ینامزایایی بگیریم. باید همه  توانیم یمبانک صادرات هم 
 یها شرکتاندازه  تأسیس بانک صرفه اقتصادی دارد یا خیر؟ یا اینکه آیا صرفه اقتصادی آن به

 بزرگی که داریم هست؟

العاده مهم بود.  عملیات برای سازمان مدیریت انجام دادیم که فوقیکی، دو زمان آقای ثابت 

 خواهند یمروز  90نگرفتند،  ها یقبلبعداً ضربه هم خورد. مثالً گفتند پاداش پایان خدمت را که 
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رئیس سازمان مدیریت بود. آقای ثابت گفت ما  فر یستاربدهند. آخر اسفند بود و آقای 

، ما سیستم داشتیم و برایشان انجام دادیم. مهشت و بیستز ظهر انجام بدهیم. قبل ا توانیم یم

خیلی خوب بود اما بعداً گفتند پاداش را سازمان باید بدهد تا چند سال درگیر این بودیم که 
شرایط خاص این کار را کردیم اما دیگر  خاطر بهوظیفه ما نیست، وظیفه دستگاه است و ما 

 کسی نپذیرفت.

ما خیلی اضافه نشد اما  های یهسرما .بخش اقتصادی متحول شدزمان آقای اسالمیان 

و صبا  صبا یهآتصندوق، شرکت  گذاری یهسرماهلدینگ داشتیم، شرکت  3بندی کرد. ما  تقسیم

هلدینگ را  8داد و ادغام شد. آن معذوریت  جهاد. صبا جهاد برای بخشی بود که صندوق به ما

. غذا و دارو، ساختمان، انرژی، چند است بندی شده یمهلدینگ تقس 5به  اآلنهم قبالً داشتیم. 
 تخصصی شدند. ها ینگهلدشرکت دیگر هم رفتند یکجا و 

 

در اساسنامه هست. یعنی از زمان آقای کاشانیان، بانک را در نظر بحث بانک فرمودید 

 داشتند؟
 .کنیم یمکه هنوز هم بندهایی از آن را اجرا  2/3/9355بله؛ اساسنامه 

 

تغییر بانک، چرا بانک صادرات انتخاب شد؟ سازمان درخواست خاصی هم از زمان 

 بانک داشت؟
شعب بود. کار  درخواست خاصی نداشت اما حالت انتخاب بانک صادرات تعداد خیر؛

گفتند  ها آنتخصصی ما نبود اما شنیدیم جلساتی با بانک ملی و چند بانک دیگر برگزار کردند، 
چند سال است  اآلن، دادیم ینموام  ها بازنشستهمثالً وام. قبالً به  دهیم یماین امکانات را به شما 
 ها آن. به خاطر تعاملی که با بانک صادرات داریم، از امکانات دهند ینمچیزی در بودجه به ما 

 امکانات و تسهیالت بانک صادرات بهتر بود. درمجموع. دهیم یماستفاده کرده و وام 
 

خزانه چگونه بود؟ برخی گفتند هیچ ارتباطی نبوده و سازمان ارتباط سازمان با 

اطالعاتی نداشته اما برخی گفتند سازمان واحد بودجه داشته و در وجوه اضافی با 
 خزانه در ارتباط بوده.

وبودجه  ایشان در سازمان برنامه ها مدت. تا داد یمارتباط داشت. آقای آهویی این امور را انجام 

هم بودند و  یاندر جرهم . ایشان شناخت یمرا  ها کارشناسو  کرد یمما دفاع  از بودجه ساالنه

نفر در سازمان بودند، آقای  8-3داشتند. عرض کردم را بلندمدت  یگذار سپردهصورت 
 را داشت و بسیار منضبط بود. ها حسابهم زمان آقای کربالیی  فخر یمحمد
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به آقای آهویی کمک  ها حسابآقای ثابت آمدند و در بستن بخشی از  9346-44سال 

کردند. آقای محمودزاده تا چند ماه پیش هم اینجا تشریف داشتند. ایشان تیم خیلی خوبی 

در این زمینه آقای آهویی و  شان یاصلداشت و توانستند این مباحث را جمع کنند. مشاور 
 مرحوم آدینه بودند.

 

؟ برخی معتقدند خزانه از رقم باالی نشد از خزانه، مقاومت ها حسابزمان گرفتن 

اما برخی معتقدند ؛ سازمان ترس داشت و مایل بود زودتر واگذار کند یها حساب

 .کرد یمو مدیریت  داد یمخزانه با آن مانور 
معموالً  ها آناز ابتدا بودند.  ها یمستوفدولتی کشور است.  یها دستگاه ترین یمیقدخزانه از 

کل کشور بود.  دار خزانهسال  85 زاده یفاطم. یادم هست آن زمان آقای بینند یمبلندمدت را 
، ایشان از اعضای شد یم. زمانی هم که شورای سازمان تشکیل آیند یمهم جلسات را  اآلن

یی از منابع استفاده . اینکه بگوییم در جاشناخت یماصلی بود و کامالً وضعیت سازمان را 

، خیلی قابل قبول نیست. شاید نگاه اول بهتر باشد. من بینابین را قبول دارم، بیشتر با کردند یم
 آن رویکرد اول.

 

 شدن از زمان آقای کربالیی مطرح شد؟ ایده استانی
زمان آقای به این بحث در یزد بود. سازمان در  9348خیر؛ اولین دفتر استانی ما تابستان سال 

. رفت یمفضای عمومی کشور هم به سمت عدم تمرکز پیش  کهنآضمن دهقان ورود کرد، 
، من هم آن زمان حق امضاء داشتم و چند رفتند یممشهد ایجاد شده بود که هفتگی همکارها 

. کارهای مشهد بسیار کردند یمبار رفتم و کار را آنجا دیدم. همکاران هفتگی، کارها را تأیید 

زدیم. بعد گیالن دفتر در مازندران  9345بعد از یزد، کرمان آمد. حدود سال  کم کمزیاد بود. 

 رئیس بیمه ایران است. اآلنبود که آقای حسینی مدیرکل شد و 
و  کرد یمهم اینجا کار  در خراسان مستقر شد،آقای مسافری بود که  ها استانموتور محرکه 

لرستان، زنجان،  رفت یمآقای مسافری از مشهد مثالً  افتاد یمدیگر که راه  یها استانهم آنجا. 

چهار -سه 9341. سال ها استانپدر  گوییم یمهم به ایشان  اآلنآذربایجان. بسیار عالقه داشت. 
یلویه بویراحمد، ایالم، استان کهگ 5وض شد و اینجا آمدیم. استان مانده بود، ساختمان ما هم ع

نیرو به من سپرده بودند و کارهایشان را انجام  8ان و چهارمحال و بختیاری را با گلست

 ها استانهمه  9341. چند ماه طول کشید و مدیران استانی تعیین شدند. تقریباً سال دادیم یم
 مستقر شدند.
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گفتند یکی از به ما ؟ اید یدهشندر خصوص بایگانی قدیم سازمان خاطراتی از همکاران 

کاری  بسیار مهم دکتر ماریوسف زمان انقالب این بود که در سازمان شلوغ یها دغدغه
 نشود که کسی بایگانی را از بین ببرد.

هم بودند اما اقداماتشان قابل تقدیر بود. اوایل انقالب  مسیحیبله؛ ایشان مرحوم شدند و 

خواستند وارد  و می آید یمروی دانشگاه بود. چند بار هم مشکلی پیش  ساختمان سازمان روبه

. این مسائل دغدغه بود چون آن زمان همه هستی کند یمو مقاومت  آید یمشوند که ایشان 

. من که شد یمرفت سازمان با مشکل مواجه  بود. مدارکی بود که اگر از بین میبایگانی سازمان 

هفته هم آنجا  8-3روی دانشگاه بود.  کردند و زیرزمین ساختمان روبه آمدم هنوز سنتی عمل می

. از لحاظ بهداشتی کردند یمکار کردم و کارکردش را دیدیم. آنجا همکاران خوبی کار 

 نظر یرزمسئولیتش با آقای آهویی و واحد  60بود. اواخر دهه  ها پروندهمشکالت خاصی در 

گذاشتند که اگر  هایی یستمسبود. عملیاتی انجام دادند، اطفای حریق گذاشتند و ... . بعداً  ها آن

مشکلی پیدا شد آژیر بکشد. پس از مدتی هم به این سمت حرکت کردند که این را جمع و 
کم کامپیوتری شد و بعد به سیستم وصل شد.  عملیاتی کنیم، اطالعات را تلخیص کردند، کم

ساجدی )مدیرکل فنی وقت( پیشنهاد نیامدن پرونده را مطرح کرد که بسیار ثقیل  بالفاصله آقای

و  8و  9است. گفتیم پرونده نیاید و فرم  تریشباما دیدیم منفعتش ؛ توانستیم بپذیریم بود و نمی

 ها پروندهتعبیه کردیم که در بایگانی هم بسیار مؤثر بود. در استان تهران تعداد همکاران و  3

حل شد. استان خراسان  ها استانبسیار زیاد است و بایگانی هنوز هم مشکل دارد، اما در 

 رضوی اولین استانی بود که مکانیزه شد. آقای مسافری این کار را انجام داد.
مضاف بر اینکه گفتیم پرونده نیاید، انتهایش نوشتیم هر زمان سازمان نیاز داشته باشد، 

 بخشنامه کردیم. بفرستند ودستگاه مکلف است طبق قانون پرونده را برای ما 
 

 خاطره شما از سازمان بازنشستگی چه بود؟ ترین یرینشو  ینتر تلخ
مثل همین برنامه ششم که بسیار  شود یم، قوانین و مقرراتی است که تصویب ترین یرینش

 .شد یمتصویب  طور ینهمخوشحال شدیم. دوست داشتیم در مجلس هم 

  ینتر تلخهم در بعضی از مقاطع چند نفر از همکاران را از دست دادیم. یکی از  ینتر تلخ

حوادثی که در سازمان دیدم فوت آقای آدینه بود. با جذبه و انرژی که داشت، شخصیت بسیار 

کرد. زمانی که فوت کرد من معاونشان  مفیدی بود. آقای ثابت هم بسیار به ایشان مراجعه می

 دیدم. روزی که فوت  بودم. ایشان ورزشکار بود. من از نزدیک، فشار کار را روی ایشان می

جعات زیادی داشتند، مشکلی پیش آمد و گفتند ایشان را به بیمارستان ببریم. تا کردند مرا
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جلوی بیمارستان رفتیم اما گفت من خوبم و برگشتیم. همان شب فوت کرد. صبح که آمدیم 

رجوع و همکاران بسیار  مراسم بود. ایشان از لحاظ قوانین و مقررات مسلط بود و با ارباب

ها را به ما درس بدهد. آن  این توانست یمات خاصی داشت که کرد. خلقی خوب برخورد می

 روز بسیار تلخ بود.
 

هم حضور خارج از کشور  یها نشستان کارمند یا مدیر صندوق در شما با عنو

 داشتید؟
بار هم به مانیل  بار کنفرانس ایسا در استانبول بود که از کشورهای مختلف آمده بودند. یک یک

 آموزش در حوزه آسیا بود.رفتیم که هفت روز 
 

 آموزش مفید بود؟
را دیدیم. برای ما مهم  ها آنساعت سازمان بازنشستگی کشوری و بخش دولتی  8-3بد نبود. 

 ش چطور است.فرآیندبود بفهمیم 
 

 چه سالی تشریف بردید؟
 با آقای مختارزاده به استانبول رفتیم. 9329مانیل و  9325

پول آمدند.  المللی ینببار هم از صندوق  8هرکدام از این جلسات قابل استفاده هستند. 

وبالینو با یک آقای ررا هم داریم. آقای  اش یهنشرجلسات در سازمان مدیریت برگزار شد. 

 دیگری آمده بودند.
 

 از بانک جهانی هم آمدند؟
هم اگر باشد به شرطی که  اآلنجلسه هم اینجا داشتیم و مترجم ما آقای وزیری بود.  8بله؛ 

مبادله اطالعات صورت بگیرد ما موافق هستیم. یک مدت برای جلسات ایسا وقفه افتاده بود. 

شود.  ولی از این امکانات استفاده نمی کند یمصندوق ما عضو است و حق عضویت پرداخت 

 بهتر  کنم یمفرستادند اما من فکر  های آنجا می یق، همکاران را به نمایشگاهگاهی برای تشو

جلسه بروند. چون ارزشش بیشتر است. این سفرها  8-3است نیروهایی که متخصص هستند 

سال بسیار خوب است چون از تجربیاتشان برای آینده  90برای نیروهای جوان با سابقه زیر 

 .کنند یمصندوق استفاده 
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 بفرمایید.لطفاً خود را معرفی 
 علمی هیئتدر طالقان. قبل از سازمان بازنشستگی عضو  9/5/9332فرید اجاللی هستم؛ متولد 

لیسانس، سال  9365در زمینه فنی کشاورزی است. سال  دانشگاه تهران بودم و تحصیالت من
نیز دکترایم را از دانشگاه سوربن فرانسه گرفتم. آنجا  9344گرفتم. سال  لیسانس فوق 9340

 علمی هیئتخواندم که یکی هم مدیریت بخش کشاورزی بود. عضو  لیسانس فوقتا  8 زمان هم
سال در دانشگاه تهران بودم. در  95دانشگاه تهران بودم و بعد به دانشگاه پیام نور منتقل شدم. 

هم بودند( را  دانشکده با 3دانشگاه تهران معاون آموزشی و معاون مالی اداری پردیس )چون 

 .کردم مینیز آنجا کار  9352-61 های سالکردم از زمان تأسیس جهاد سازندگی  تجربه
 

 در جهاد سازندگی سمت اجرایی داشید؟
کارشناس فنی مسئول  عنوان بهخیر؛ کارشناس و کارشناسی مسئول بودم. تقریباً همه ایران را 

استان کردستان و  جز بهآبیاری و زهکشی رفتم.  های شبکهساخت سد و ایستگاه پمپاژ و 

دارم.  مدت طوالنیآذربایجان شرقی و غربی در بقیه ایران تجربه کار و حضور مداوم و اقامت 

وزارت جهاد کشاورزی شدم. بعد معاون وزیر  الملل بینقبل از اینکه اینجا بیایم مدتی مدیرکل 

یی وزارت جهاد با آفریقا و بعد معاون امور زیربنا ها همکاریو توسعه  الملل بیندر امور 

 کشاورزی شدم.
 

 پست آخر چه سالی بود؟ 3این 
 جا جابهبود. چند ماهی بود که از معاونت  22تا  26 های سالو سوم  25دومی  25اولی سال 

 شده بودم که به سازمان آمدم.
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 چه کسی پیشنهاد داد به سازمان بیایید؟
آقای دکتر ذبیحی که از دانشگاهیان برجسته است رئیس سازمان تأمین اجتماعی بودند و از 

 .شناختند میقدیم من را 
 

 آن زمان وزیر رفاه چه کسی بود؟
 آقای مهندس محصولی.

 

 با ایشان مالقاتی داشتید؟
ریاست محترم  نظر زیرخیر؛ آن زمان سازمان تأمین اجتماعی طبق مصوبه دولت مستقیماً 

را به مجلس بردند و سازمان تأمین اجتماعی  ای الیحهجمهوری بود. آقای مهندس محصولی 

بود را با قانون مجلس به وزارت  نژاد احمدیکه طبق مصوبه دولت زیر نظر مستقیم آقای دکتر 
 رفاه منتقل کردند.

 

واکنش شما به پیشنهاد آقای ذبیحی چه بود؟ چون حوزه کاری شما کمی دور از این 

 بود. ها رشته
سالگی فرانسه رفته بودم. آنجا روی اداره بازنشستگی بسیار تحقیق کردم. روی  33من در سن 

 هایی یادداشتشناخت داشتم. قبالً در این زمینه مطالعه کرده بودم و  دادند میکه  هایی سرویس
کتابی راجع به سیستم  بود قرارهم برای تألیف یک مجموعه راجع به این موضوع داشتم و 

 های حمایتتأمین اجتماعی فرانسه بنویسیم که مقدماتش فراهم شد اما به انجام نرسید. هم 
راجع به تأمین  طورکلی بهحمایتی اجتماعی آنجا خیلی برایم جالب بود.  های شیوهدرمانی و هم 

 طالعاتی داشتم اما شناخت زیادی از سازمان نداشتم.اجتماعی ا
 

 حکم شما را چه کسی امضا کرد؟
 آقای دکتر ذبیحی، رئیس سازمان تأمین اجتماعی.

 

 آن زمان بازنشستگی از سازمان به صندوق تغییر کرده بود؟
 خیر، هنوز سازمان بود.

 

 تبدیل سازمان به صندوق زمان شما رخ داد؟
که آقای مهندس محصولی به مجلس بردند آن را تبدیل  ای مصوبهمقدماتش فراهم شده بود اما 

، بدنه سازمان مقاومت داد میبه اینکه کمی حالت حاکمیتی را از دست  توجه بابه صندوق کرد. 
 اما به نظر من اقدام خوبی بود. کردند می
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 ای هم از شما خواستند؟ برنامه
روز  90-95تیتر برنامه دادم. همه این اتفاقات  89حدود  کنم میبله؛ با یک مطالعه اجمالی فکر 

 اطالعات مختلف گرفتم و یک برنامه نوشتم. ها بچهطول کشید، من در این مدت از سایت و 
 

 بنابراین مراسم معارفه و تودیع خیلی سریع برگزار شد؟
 را برگزار کردند.بله؛ آقای دکتر ذبیحی آمدند و معارفه 

 واکنش بدنه سازمان چگونه بود؟
را  نسب بهرامیخیلی خوب من را پذیرفتند. راحت و مردمی بودیم. یادم است آقای دکتر 

معاون مالی اداری آوردیم که بسیار مردمی و خوب بود گاهی امام جماعت که  عنوان به
 .شد میصف نماز تا راهرو هم پر  ایستاد می

 

کارمندان سازمان شخصی که به لحاظ اطالعات بازنشستگی برجسته ابتدای کار از 
 باشد، به چشمتان آمد؟

وجود داشتند، همچنین کارشناسان بسیار خوبی آنجا  ای برجسته های چهرهدر مدیران ارشد 
خوب و متعصب به سازمان که بسیار باسواد  های کارشناس بودند. با تعدادی از مدیران میانی و

 بودند کمیته مشورت تشکیل دادیم که احکامش باید باشد.
 

 جذابیت سازمان برای شما چه بود که پیشنهاد ریاست را پذیرفتید؟
داخلی داشت.  گیری تصمیمسازمان این بود که مجموعه استقالل و قدرت  های ویژگییکی از 

 های جاذبهاجتماعی یکی بخش اقتصادی بود که هر دو جزو  دو حیطه بسیار مهم یکی بخش
خیلی خوب مؤثر  توانستم می کنم میهر مدیری هستند. واقعاً یکی از جاهایی که هنوز هم فکر 

 باشم سازمان بازنشستگی بود.
 

 همکاران اصلی دوره کاری شما در سازمان چه کسانی بودند؟
یکی خانم عطاریان که معاون  ؛بیشتر سروکار داشتیم ها آنسه همکار در معاونت داشتیم که با 

که معاون مالی و اداری بود و نفر سوم آقای دکتر نجفی  نسب بهرامیفنی بود، یکی آقای دکتر 
 داشت. عهده برکه سمت معاونت اقتصادی را 

 

 نسب کجا هستند؟ ع دارید در حال حاضر آقای بهرامیاطال
 جامع علمی کاربردی است.معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه 

 

 ؟شناختید میایشان را از قبل 
 بله؛ دوستی چندین ساله داشتیم و از عملکرد ایشان بسیار راضی بودم.
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 خانم عطاریان معاون بودند یا شما منصوبشان کردید؟
یک معاون خانم داشته باشند ایشان  ها سازمانخیر؛ زمان آقای خاتمی قرار بر این بود که همه 

 بود معاون فنی شدند. تر دسترسمسئول بسیج آنجا بودند و از همه  هم چون
 

 خروج شما از سازمان چطور بود؟
به  ، مهندس محصولی و دکتر ذبیحی اختالف بود.نژاد احمدیدر اداره سازمان بین آقایان دکتر 

، آقای مهندس محصولی از نژاد احمدیجمهوری آقای دکتر  همین خاطر در دوره دوم ریاست
به آنجا رسید  ها کشمکشوجود داشت این  هایی کشمکشایشان فاصله گرفتند و داخل سیستم 

روابط خیلی خوبی نداشت قانونی تصویب کرد  نژاد احمدیکه مجلس، زمانی که با آقای دکتر 
عی که آقای را در این زمینه گرفت و به وزارت رفاه و تأمین اجتما جمهور رئیسکه اختیارات 

آقای دکتر ذبیحی را با توجه به قانونی که  خواست میمهندس محصولی بود واگذار کرد. ایشان 
، ابتدا روی سازمان نژاد احمدیآقای دکتر  العمل عکسکند اما برای دیدن  جا جابهوجود داشت 

 بازنشستگی آزمایش کرد.
 

 بعد کجا تشریف بردید؟
 شدم.معاون پژوهشی دانشگاه پیام نور 

 

ایران نبودند، وقتی برگشتند با شما تماس گرفته  جمهور رئیسزمان تعویض شما 
 نشد؟

شدند یعنی بحرانی به  جا جابهماه هم آقای دکتر ذبیحی و هم آقای مهندس محصولی  6در 
 شد. جا جابهوجود آمد که مهندس محصولی هم در اثر آن 

 

 ای حاکمیتی چطور بود؟زمانی که در سازمان بودید ارتباط شما با نهاده
سه ماه فرصت زیادی نبود اما با مجلس خیلی خوب ارتباط برقرار کردیم. یادم است یک شب 

نماینده مجلس را دعوت و برایشان صحبت کردیم، برایم جلسه بسیار جالبی بود وقتی  55
بودند؛ با دولت هم  برداری یادداشتاکثر نمایندگان محترم مشغول  گفتم میمسائل سازمانی را 

 جمهور رئیسزمان مشاور  یق آقای دکتر ذبیحی ارتباط داشتم. آقای دکتر ذبیحی که هماز طر
 .کردند میدولت هم شرکت  هیئتبودند ارتباط خوبی با ایشان داشتند در جلسات 

 

 فرصت شد با نهادهای مدنی مثل کانون بازنشستگی تماس بگیرید؟
نماینده  عنوان بهخیلی کم؛ متأسفانه کسانی هستند که مدت طوالنی در سازمان بازنشستگی 

با مدیران حتی مدیران میانی  ای پیچیدهو ارتباطات  کنند میآنجا استفاده  های رانتکانون از 
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کل خاص در اختیار  های نامه آیینو تصادفی و یا  کشی قرعه. امکاناتی که باید با اند کردهبرقرار 
و بیشتر  گرفت میکشور قرار بگیرد با مکانیسمی فقط در اختیار عده خاصی قرار  های بازنشسته

را گذاشته بودند عامل توزیع  ها این، دادند می. برای مثال کارت و بن شد میهم در تهران توزیع 
حتماً در مورد  شد میواگذار کند. اگر فرصت  خواهد میامکاناتی که سازمان بازنشستگی 

را باید تغییر داد  سازوکارمن با افراد هیچ مشکلی ندارم و معتقدم  .کردم میتجدید نظر  ها کانون
مدتش محدود و با  چنینی این هایی سمتبنویسیم  نامه آیینیکی هم همین است که در 

 دمیلیون بازنشسته داری 9انتخابات باشد نحوه انتخابات هم به این صورت نباشد که اگر شما 
 هزار نفر برگزار شود. 80ات با انتخاب

 

المللی تأمین اجتماعی که سازمان در آن عضو است  فرصت کردید با اتحادیه بین

 ارتباط بگیرید؟
 هایی حداقلخیر؛ خیلی دوست داشتم. در فرانسه دیده بودم و برایم مهم بود که در جامعه 

سالگی به بعد هرکس  92در فرانسه نبود که منبع درآمدی نداشته باشد. از  کس هیچوجود دارد. 

. آن شد میقبل از آن هم به پدر و مادرش کمک  گرفت می هزینه کمکدانشجو یا بیکار  عنوان به

سفر کشور  50سال در فرانسه زندگی و به  6. من کند میکف، حرمت اجتماعی افراد را حفظ 
قبالً هم در  رفتم میبه کسب اطالعات جدید بودم. اگر فرصت بود  مند عالقهبودم و  کرده

 را دوست داشتم و به آن مسلط بودم. المللی بینبودم، ارتباطات  الملل بینوزارت جهاد معاون 
 

 استفاده کنیم؟ توانیم میآنجا نکاتی دارند که  کردید میفکر 
و ارتباطات را دوست داشتم  ها رانسکنفاستفاده کنیم. سمینارها و  توانستیم می شدت بهبله؛ 

صورت  ای معجزهبسیار مؤثر باشد قرار نیست  توانست میو  کردیم میمتخصصین را دعوت 
 هستند. پراهمیتبسیار  گیریم میبگیرد همان اطالعات کلی را که از این جلسات 

 

بیمه که آن زمان بیمه خدمات درمانی بود فرصت کردید اقدامی انجام  در زمینه
 دهید؟

 بیمه صبا یا  کنم میاتفاقاً وزارت رفاه شرکتی راه انداخته بود که قانونی هم ثبت نبود فکر 

در مناقصات ما شرکت  توانست نمیبود این شرکت از لحاظ قانون سازمان بازرسی  سازان آتیه

 که بیمه  آوردند میکند چون از بیمه مرکزی مجوز نداشت اما از طرف وزارت رفاه فشار 

تکمیلی بازنشستگان را به این شرکت واگذار کنید از سازمان بازرسی استعالم گرفتم گفتند 

همه پرسنل با بیمه دانا  کردند میکه  هایی نظرسنجیو این را کنار گذاشتیم. در  توانند نمی
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مناسبات بهتری داشتند اما چند شرکت بیمه آمدند که نهایتاً همان دانا برنده شد. رقم صحیحش 

میلیارد تومان از بیمه دانا برای کسانی که بیش از سقف بیمه  5ت یادم نیست فکر کنم درس

دچار یک  وپرورش آموزشگرفتم. علتش این بود که یکی از همکاران  شوند میدچار مشکل 
میلیون رسید. بنده  950به  ها هزینهاما  پوشاند میمیلیون را  50بیماری شد، این مثالً سقف بیمه 

میلیارد تومان در اختیار مدیرعامل فقط  5م شد سابقه کار با بیمه دانا را داشتیم، خدا فوت ه

به بیمارستان برود  خواست میگرفتیم. هرکس  شوند میبرای کسانی که از طرف سازمان معرفی 

اما آن بیمه وزارت رفاه باید  کرد میو مستقیم به بیمارستان مراجعه  داد میبیمه دانا کارت 

بگیرد به  نامه معرفیکجا برود که  داند نمیحاال مریض بیچاره و مجروح  گرفتید می نامه معرفی

 که انجام شد بسیار خوب بود. ای بیمهنظرم این اقدام 
 

 واکنش وزارت رفاه چه بود؟
، چون ثبت بیمه مرکزی نداشت در توانستیم نمیمخالف بودند اما از نظر قانونی  شدت به

نکردم به همین دلیل این همه منصب داشتم اما پایم به دیوان محاسبات زندگی کار غیرقانونی 

 و بازرسی و غیره باز نشده است.
 

 سازمان چگونه بود؟ معاون اقتصادی داشتید؟ های گذاری سرمایه سازوکار
معاون اقتصادی سازمان فرماندار سابق تهران و انسان بسیار شریف و کارآمدی بود اما چون 

 ها مدتشتند کمتر در سازمان حضور داشتند، من آقای دکتر نجفی که یک سمت دیگر دا

در بنیاد  اآلنمعاون اقتصادی منصوب کردم. ایشان  عنوان بهبود را  زیست محیطمعاون سازمان 
. بعضی نقاط را بررسی کردیم و به نتایجی رسیدیم که خیلی مهم بود اما کند میتعاون کار 

 بشویم. ها گذاری سرمایهعملی وارد بحث  طور بهفرصت نشد که 
 

 امکان دارد این نکات را توضیح دهید؟
بورسی ببریم. به آقای  های شرکترا تا حد ممکن به سمت  هایمان شرکتهدف این بود که 

اینکه مدیرعامل داشته باشیم بهتر است سهامدار باشیم.  جای بهدکتر ذبیحی نامه زده بودم که 

کار نکنیم و تخصصی باشیم. در گردشگری و امور مالی و پولی  ها زمینهه تأکید داشتیم در هم

کند و در  اندازی راهتمرکز داشته باشیم برای حتی برای یک نفر حکم زدم که بانک امیرکبیر را 
 میرداماد برای آن دفتری هم گذاشته بودیم.

میلیارد تومان حقوق ماهانه داشتیم  100بسیار مهم بود. حدود  های پروژهبانک امیرکبیر از 

یک بانک را اداره  توانست میکه بسیار زیاد بود و  ها آنو گردش مالی  ها شرکتدرآمد  اضافه به
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 توانم میبدهیم. گفتم من با منابع داخلی بازنشستگی  ها بازنشستهکند. سود بانک را هم به 

 انجام دهم. توانستم میرا افزایش دهم و هنوز هم معتقدم  ها ستهبازنشدرصد درآمد  80ساالنه 
 

 این ایده از کجا به ذهنتان آمد؟
 مقداری مطالعات اقتصادی دارم.

هستند یک بخشنامه  مدیره هیئت 5-6یک مورد دیگر این بود که دیدم خیلی از افراد عضو 
عضو  تواند نمیجا  8ابالغش هم کردیم که شخص بیش از  کنم میتنظیم کردیم فکر 

 باشد، یکی موظف و یکی هم غیرموظف. مدیره هیئت

، رئیس یک آدم فنی مربوط به همان رشته باشد، مدیره هیئتنفر عضو  5پیشنهاد دادم که از 

نفر هم اعضای سیاسی که معموالً از جاهای  8یک شخصیت بازرگانی یک شخصیت مالی و 

عضو  3سیاسی، غیرموظف و  8باشند.  شوند مینیروهای سیاسی معرفی  اصطالح به مختلف

 5-6 ریز پی. مثالً در شرکت تراز کردیم میدیگر موظف باشند. داشتیم ترکیب را سیستماتیک 
 مدیره هیئتو مدیرعامل شرکت عضو  اند کردهو پنجره و ... درست  تجارت، در ریز پیشرکت 

من مدت کوتاهی بودم اما متوجه این مسائل  گیرد میو از همه حق عضویت  هاست آن تک تک
شب کار کردم.  90-99صبح تا  5-6آدم پرکاری هستم و خیلی مواقع از ساعت  کالً شدم.

 که متأسفانه فرصت نشد. کردیم میداشتیم روشمند کار 
 

 ؟کردند میمعاون اقتصادی، آقای نجفی اینجا کمک 
 ها آنو گرفتن گزارش از  ها شرکتبیشترین کاری که ایشان انجام داد انجام جلسات با مدیران 

 بود.
 

 شما هلدینگ تشکیل ندادید؟
دعوت  ها شرکتبه خاطر اینکه فقط کانالیزه نباشد مستقیم از  آمدند می ها هلدینگخیر؛ 

 بود. ها هلدینگتن گزارش بدهند اما نهایتاً گزارشات رسمی سیستماتیک از م کردیم می
 

 ها بودند؟ زمانی که شما رفتید هلدینگ
 .کردیم میصحبت  ها شرکت تک تکرا گرفتیم و بعد با  ها هلدینگبله؛ اطالعات 

 

 بانک امیرکبیر ایده خودتان بود؟
 کردیم. اش زندهخیر؛ یک ایده مرده بود و ما فقط 
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 را یادتان هست؟ اش سابقه
آمده بود که چرا گردش مالی بزرگ سازمان  ای ایده( 48زمان آقای هاشمی رفسنجانی )سال 

در زمینه مالی، پولی  گذاری سرمایهکه  بودم مند عالقهبازنشستگی نزد خودمان نباشد. من خودم 

کرد همین است.  گذاری سرمایه شود میجایی که  ترین امنباشد. معتقدم  گردشگریو 
ه با بانک وجود داشت من خیلی پیش رفتم، با آقای بهمنی ارتباط داشتم و اولی های موافقت

 دست خط موافقت اولیه را از ایشان گرفتیم.
 

 آقای بهمنی رئیس بانک مرکزی بود؟
 بله؛ به نظرم ایده بسیار خوب و بزرگی بود که متأسفانه بعد از آن پیگیری نشد.

 

 مطالعه تخصصی داشتید؟درصد افزایش حقوق را تصادفی فرمودید یا  21
کار  ترین مهمحذف کرد. البته کار سختی بود،  شود میزائد را  های هزینهخیر؛ بررسی کردیم که 

این است که بخواهی وارد نیروی انسانی شوی، هر نیروی انسانی یک لشگر  ها شرکتدر 

 جا جابهخالی را پر کردم کسی را  های سمتتا حکم زدم که آن هم  90-95پشتش است. من 
 مدیره هیئت 6زیاد دارند بود. مثالً کسی که عضو  های سمتنکردم. غرضم کاهش نیروهایی که 

 عمل کرد. تر چابکرا ادغام کرد و بسیار  ها شرکت شد می .است به کارش نخواهد رسید
 

 جدی برخورد کرد؟ تاین ایده با مخالف
نداشت بیشتر حافظ و نگهدار وضع خیر؛ بعد از من ایده خالقانه برای اداره سازمان وجود 

 موجود بودند.
 

 تشکیالت سازمان را هم تغییر دادید؟ یا همان تشکیالت را حفظ کردید؟
 اما فرصت نشد. کرد میدر حال تغییر به صندوق بود و حتماً تغییر 

 

به کدام سمت تغییر  خواستید می؟ بیشتر آید میسمت و سوی این تغییر را یادتان 
 دهید؟
بود. من جزو مدیران اهل تفویض اختیار هستم. معتقدم رئیس نقش وزیر امور  سازی چابک

خارجه را دارد و با توجه به وزنش باید ارتباطات بیرونی داشته باشد بنابراین باید تفویض کند 

یا معاون بدهد تا خودش سبک و چابک باشد من هم در  مقام قائمرا به  اش داخلیو اختیارات 

وارد کار شوم با تفویض اختیار خیلی از  خواستم میتادی هم در ناحیه استانی ناحیه س

 .شد می تر کوتاهخیلی از مراحل کار  وآمدها رفت
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 انجام دهید موردی به خاطر دارید؟ خواستید میاز تفویض اختیاراتی که 
در ستاد شروع کردم به معاونینم گفتم امور را انجام دهند و فقط به من گزارش دهند. مثالً در 

گفتم افرادی را معرفی کنید و مشخصاتشان را بگویید و همه امور را  مدیره هیئتمورد انتخاب 

که چه شخصی برای کجا مفیدتر هست. حتی از طریق  کنیم میهم بررسی  انجام دهید نهایتاً با
 التحصیالن فارغرزومه از سراسر کشور جمع کردیم.  8500وابط عمومی فراخوان دادیم و ر

بیشتر نیروها  که درحالیجوان را مرتب کردیم. نیروی تحصیلکرده در سازمان بسیار مهم است. 

مثل وزارت نیرو و یا ... نیاز  هایی سازمانداشتند در  غیردانشگاهیدیپلم بودند و یا مدارک 

 های سازمانفراد تخصصی اعم از آب یا برق یا کشاورزی یا ... داشته باشند اما در هست که ا

تحصیلی اینجا  های گرایشبازنشستگی زمینه خاصی برای تحصیل مطرح نیست و افراد با انواع 

دولتی خوب  های دانشگاه شاگرداولبورسیه  50من جذب حداقل  های برنامه. یکی از آیند می
علوم اجتماعی، اقتصاد و ... افراد متخصص داشته باشیم، در  ،ITا در زمینه برای سازمان بود ت

و  مدیره هیئت. من در اولین قدم لیست اعضای کرد میسازمان واقعاً فقر نیروی تخصصی بیداد 

 اصالً مدرک نداشتند. ها خیلی ،مدرک تحصیلی و معدلشان را خواستم
 

 زیرمجموعه چطور بود؟ های شرکت
 نامناسب بودند.واقعاً 

 

 همین کار را در بدنه سازمان هم انجام دادید؟
 نفری که در ستاد مرکزی بودند. 300به استانی نرسیدم اما در سازمان انجام دادم 

 آنجا چطور بود؟
 خیلی مناسب نبود بیشتر اشخاصی بودند که کارهای روتین را انجام دهند.

 

 خیلی مشکل داشت؟ ای بیمهمحاسبات 
 شوند میمتمرکز  تر باتجربهبسیار؛ جایی که متخصص کم باشد کارها روی یکی دو نفر 

وقتی تعداد مراجعه به فردی زیاد  شد میقطب بودند که همه کارها به آنان وصل  8-3متأسفانه 
 .آید میشود دقتش پایین 

 

 زمان شما چه کسانی این نقش را داشتند؟ آید مییادتان 
 حضور ذهن ندارم.

 

 های اجرایی و اداری چطور بود؟فرآیندماسیون اتو
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. یکی از گیرند میحقوق  وپرورش آموزشنفر آدم جعلی از بازنشستگی  متوجه شدیم چند 

بود که دلیل آن  وپرورش آموزشرا وارد کند وزارت  ها بازنشسته توانست میکه  هایی درگاه

نفر بودند که  بودند عمد یا سهو چندی که کرده حاال با هک جا همانبود.  هایش بازنشستهکثرت 
 .گرفتند میحقوق 

 

 چطور بود؟ آموزش و پژوهشوضعیت 
تکنیک،  خوب مثل تهران، پلی های دانشگاهنفر نیرو باید از  50واقعاً نامناسب بود گفتم حداقل 

 برای ستاد مرکزی درخواست کرد. واقعاً ضعف نیروی انسانی وجود دارد. طباطبایی عالمه
 

 ؟کردید میبودجه ساالنه را به سیاق مرسوم تدوین 
 اصالً به بودجه ساالنه نرسیدیم.

 

 به شما تحویل داده شد که بگویند بودجه مصوب سازمان امسال این است؟ ای کتابچه
؟ ددر سازمان برنامه به این نتیجه رسیدند چند تا پرسنل داری 45بله؛ متأسفانه زمانی مثالً سال 

بعد آن را افزایش  های سالو  کنند می؟ فالن. یک بودجه پایه درست گیرند میچقدر حقوق 

 98یم یا هدرصد بد 90مثالً بحث سر این است  دهند نمیو دیگر تغییر محتوایی  دهند می

 درصد.

از متخصصین دانشگاهی و وکال برای برنامه و یک کمیته هم برای  ای کمیته خواستم می

چون قوانین مربوط به بازنشستگی بسیار پراکنده، متداخل و تنقیح قوانین تشکیل دهم. 
کارهای رئیس هر سازمان تنقیح قوانین است. قوانین را  ترین مهمضدونقیض هستند به نظرم از 

اجرایی هم بنویسیم که در یک جلد کوچک در  نامه آیینسبک، تجمیع و کوچک بکنیم. 

 دسترس همه باشد.

 
 .شد میبا وضعیت کارمندانی که فرمودید کار سختی 

 .کردیم میهزینه  گرفتیم میخیر؛ از بیرون نیرو 
 

 نظام آمار و اطالعات چطور بود؟
 دستی و بسیار نامنظم.

را  ها ساله 25. گفتم باالی گیرند میهم حقوق  کنند میوقتی فوت  ها بازنشستهبسیاری از 
یک سال یک سال پایین بیایم. هرماه یک سال را  خواستم میندهیم گفتند چی؟ گفتم ندهیم. 

. سیستم اند کردهفوت  فهمیم می آیند نمیکه  ها آنساله به باال زیاد نیست  25گفتم ندهیم. تعداد 
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به ما منتقل کنند. گفتم هرکس اعتراض کرد  احوال ثبتطوری نیست که اگر کسی فوت کرد از 

 بررسی کنید چون تعدادشان کم است.
 

 این کار را انجام دادید؟
 سال انجام دادیم. 25یک ماه برای باالی 

 

 واکنش چگونه بود؟
 حضور ذهن ندارم اما اتفاق خاصی نیفتاد.

 

 ؟دادند نمیبدنه سازمان مقاومتی نشان 
 .کردند میخیر؛ بدنه از لحاظ تحصیالت مشکل داشتند اما بسیار خوب کار 

 

 واکنش مجلس یا نهادهای بیرون ...
 اصالً فرصت نشد.

 

 برای سازمان هم جلب شد؟ گزارشی هم دیدید؟ ای بیمهتوجهتان به لزوم محاسبات 
روزی که برکنار شدم  گرفت نمیبله؛ مطالعات خوبی وجود داشت اما مورد توجه قرار 

شاید یکی از دالیل برکناری ما در چهارشنبه  .مصاحبه مطبوعاتی بزرگی گذاشته بودم اش شنبه

باز کنم  خواستم می. یکی از مسائلی که کردم میهمان مصاحبه بود که خیلی از مسائل را باز 

  ها خانمسال برسد بعد بازنشستگی  48به  58ما عمر متوسط جمعیتمان از  شود نمیاین بود که 
قبل از اینکه  شوند میسالگی بازنشسته  58 ها خانم اآلنسال برسد  58و آقایان به  55به 

 . معموالً افراد اول کردم میرا مطالعه  امریکاموفق اقتصادی  های سیستمبازنشستگی بیایم 
سال است را به بخش دولتی  60تا  50بهترین سن کارشان که  کنند میبا بخش خصوصی کار 

 و  شوند میبعد افراد بازنشسته  گیرد میدر دولت صورت  تجربگی بی. ما برعکسیم آیند می
 .روند میبه بخش خصوصی 

اما بازنشسته  کنید میبه نمایندگان مجلس گفتم سن بازنشستگی را برای ایجاد اشتغال کم 

سال باال ببرید. با بازنشستگی اشتغال ایجاد  65. باید تا گیرد میساله خودش اشتغال  50
بسیار هم از این صحبت استقبال  شود میفته گر تجربه کمفضای شغل برای یک آدم  شود نمی

 .اند کردهشد خوشبختانه دیدم آقای دکتر اسالمیان افزایش سن بازنشستگی را پیگیری 

 پیشنهادی در برنامه ششم است باید منتظر بمانیم.

بدهید تا نمایندگان  ای سادهتوضیح دقیق و  است کافیبرخی مسائل بسیار ساده است 

 شوند و امور اصالح شود. مند عالقهمجلس 
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نظر شما این است که شناخت سیستم حاکمیتی از سازمان کافی نیست و باید 

 توضیحات بیشتری ارائه گردد؟
به مجلس و ... نروند و خود را پنهان کنند  کنند میسعی  ها سازمانکلی  طور بهبله؛ متأسفانه 

نکردن توبیخ  به خاطر کار کس هیچمشکل اجرایی مملکت این است که  ترین مهمضمن اینکه 

همیشه توبیخ برای این است که چرا فالن کار را انجام دادی. دکتر بهشتی گفتند  شود نمی

 بهانه هست. 900بهشت را به بها دهند نه به بهانه. برای کارنکردن 

نبود.  ای هزینهاما چون بازنشسته نداشت،  گرفت میوقتی جهاد سازندگی بودم بازنشستگی 

، بودند، بنابراین صندوق جهاد پولدار کردند میط چند نفر که قبل از انقالب جای دیگر کار فق
تا مشکل به بحران تبدیل نشود و از آن بیرون نزند  مختلفمان های سازمانبود. متأسفانه در 

رئیس سازمان بازنشستگی حقوقم، مزایایم و  عنوان به، چون دردسر دارد من کنیم نمیمنتقل 
سازمان  کنید میبنابراین دستگاهی باید باشد که مانیتورینگ کند چه  کند نمیاختیاراتم تغییر 

که  جاهایی  بهسرشان شلوغ است که فقط  قدر آنباید این کار را کند اما  ریزی برنامهمدیریت و 
مین اجتماعی در مرز بحران است چون نسبت سازمان تأ اآلن رسند می شوند میدچار بحران 

 شده است. 9به  9شاغل به بازنشسته 
 

 شده است؟ 1برای صندوق کمتر از 
 دقیق ندارم. خیلی آمار

 

 ؟دادند میکه به شما  هایی گزارشبدهی دولت برای شما هم برجسته شد 
بسیار سودده مثل  های شرکتاز  اآلنکردیم که هر شرکتی را نگیریم،  ریزی برنامهبله؛ 

در اراک وجود دارد. اشکالی ندارد به نظر من  معدنی آبضررده مثل  های شرکتپتروشیمی تا 

ما در مالی، پولی و گردشگری یا  بگوییمو سودده باشد اما باید رشته مشخص کرد مثالً  ده زیان
 مثالً معدن کار کنیم.

 

 جلساتی هم بابت گرفتن بدهی از دولت داشتید؟
 داخلی با سازمان تأمین اجتماعی داشتیم اما با دولت فرصت نشد.جلسات 

 

 زمانی مثل کشور؛ های صندوق تمامی تجمیع بر مبنی گذراند قانونی مجلس شما آمدن زمان

 به نظرتان چه کار کنیم بهتر است؟ کنید میکه وزارت رفاه داشتیم، به عقب که نگاه 
ارگان )مجلس و  8چون  شود میمثل همه دنیا مستقل باشد دچار مشکل  خواهد میسازمان اگر 

مستقل باشیم و باید ترکیبی  توانیم نمیدولت( که قدرت بیشتری دارند باالسری هستند بنابراین 
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و  کند میقانون عوض  آید میاما هر دولتی  نویسیم میداشته باشیم ما برنامه بلندمدت  8از این 

به نظر من در آن شتابزدگی وجود داشت و خیلی با آن  کند میاجرا با نگرش خودش آن را 

 موافق نبودم.
 

 ؟گرفت میاین وقت زیادی از شما 
درصد صرف  90درصد وقت هر رئیس صرف مسائل باالسری و حاشیه و  10متأسفانه 

 نظر من این بود که تا حد ممکن باید سازمان را غیرسیاسی کنیم و از شود می اش اصلیوظایف 

 دور باشیم. ها کشمکش
 

سیاسی باید خیلی سخت  های تنشکردن از  جایی که گردش پول زیاد است حفظ

 باشد؟
با قوانین و مقررات یک قدم جلو رفت، کشورهای دیگر هم این مسائل را داشتند  شود می

اما با یک تیم قوی یک قدم  کردم میتمام مسائل سازمان را حل  گویم نمیدوران گذر است. 

 باید جلو رفت. قدم قدم طور همین. رفتیم میجلو 
 

 زمان شما مقررات بازنشستگی پیش از موعد شکل گرفته بود بازخورد چگونه بود؟
 کردم میقطعاً در جهت اصالح آن تالش  آمد میخیلی به ما نرسید اگر من بودم و این قانون 

 خیلی موافق بازنشستگی پیش از موعد نیستم.
 

 داشتید؟ ها صندوقبرنامه مشترکی با سایر 
 فرصتی نبود.

 هرکدامبرای با همدیگر جلسه بگذاریم. برنامه داشتم که  توانستیم میصندوق  92-94
نماینده معرفی کنیم مزایا و معایب را بگوییم و با کمیسیون اجتماعی مجلس و ... صحبت کنیم 

ما از پایین و با کار کارشناسی نیست، بلکه از باال  های سازی تصمیمولی فرصت نشد متأسفانه 

 .شود میاعالم 
 

 سازمان و میزان بدهی و ... شفاف بود؟ های حساب
بود اما یک سالی، جایی به همت یک نفر با فشار رئیس یا معاون تشکیل شده  هایی گزارش

 ها گزارشنسبت به این  روم می جا هرمن  آید میبود، بعد همان با تغییرات خیلی جزئی 
. شفافیت یکی از کارهای سخت تبیین روابط مالی دولت و سازمان است و این کار کنجکاوم

 .رسد نمیق کامل تحق هست اما به پذیر امکان ها حساب
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 نرسیدید؟ مدیره هیئتسازمان در هیئت نظارت و  های حساببه تصویب 
 خیر.

 

 داشتید؟ ای برنامهروز تکریم بازنشستگان بودید؟ 
 روز تکریم نبود. کنم میچند مراسم داشتم فکر  ها بازنشستهدرست یادم نیست با 

 

 مراسمی که داشتید به چه مناسبتی بود؟
 پیشکسوت مراسم داشتیم. های بازنشستهیک بار در استان تهران با 

 

 با شما چه بود؟ ها بازنشستهعمده صحبت 
 مسائل درمانی بود. هایشان حرفاما عمده  ،درآمدهایشان کم است

 

 مراسم باعث تغییر درک شما از این مسائل شد؟
مشکالت فردی دارند و معموالً برنامه  کنند میخیر؛ هم زیاد نبود هم اشخاصی که مراجعه 

 خاصی ندارند.
 

 مهر زمان شما تأسیس شد؟ های خانه
 قبل از من هم بود.

جایی کلنگی بزند، برای همین  خواهد مینماینده مجلس برای اینکه دستاوردی داشته باشد 
 در فالن . چون مثالًشود میچنین پیشنهادهایی بدون محاسبه هزینه و درآمد مورد استقبال واقع 

بازنشستگان اقدام شود  های کانونباید توسط  ها اینمعتقدم  شود میتا شغل ایجاد  5شهرستان 
یک مکان مستقر دولتی برای این کارها راه بیندازیم خیلی  اینکه .قراردادی باشد صورت بهو 

 موافق نیستم بیشتر هزینه دارد.
 

 داشتید؟ ها خانهبازدیدی از این 
سفر  95بله؛ من خیلی سفر رفتم پتروشیمی جم، اهواز و ... فکر کنم  ها شهرستاندر یکی از 

تا را بازدید  30شرکت بود  40-20اطراف تهران را بازدید کردم حدود  های شرکتهمه  .داشتم

 کردم.
 

 ؟کردید میاحتماالً اگر بودید این روند را عوض 
وابسته به  های تشکلازمانی کوچک به کردن سازمان نیستم باید در چارت س بله؛ موافق بزرگ

 خودش واگذار شود.
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 ؟آمد میمجلس فشاری  های نمایندهاز طرف 
 .کردند نمیمهر بودند اما فشار وارد  های خانهخیلی از نمایندگان محترم در لیست 

 

 بود؟ ها شرکتبیشتر سفرهایتان در سازمان برای سرکشی به 
 .رفتم میناشناس  صورت بهبله؛ حتی شعبات تهران را 

 

 برداشتتان از این مراجعات چه بود؟
حتی وقتی پیش قاضی و دادگاه  ،در شرایط مناسب همیشه و در همه حال حق با مشتری است

 تکریم الزم را ندارد باید فضا  کننده مراجعهحرف او سندیت بیشتری دارد در ایران یا  روند می

 هستند به این صورت  تر افتادهرا به این سمت برود اینجا با توجه به اینکه مراجعین مسن و 

  ها آنکه با  شد میبود. به هر حال مشکالت مادی و روحی و بیماری جسمی دارند و تالش 
 با صبر و احترام برخورد شود وقت دقیق و صندلی راحتی و ... باید باشد.

 

 بود؟ طبقه اول صندوق زمان شما
 رفتم. بار دویکی 

 

 شما رئیس سازمان هستید... فهمیدند می ها کننده مراجعهزمانی که 
یکی دو مورد مشکالتشان را گفتند، من  کردیم می، ما هم محترمانه برخورد کردند میاستقبال 

در  حال بهمن تا  ،دهم میگفتم بررسی کنند اما چون آدم سیستماتیکی هستم به مسئوالن ارجاع 
 .ام نکردهراه امضا 

 

 در سازمان چه بود؟ تان خاطره ترین شیرین
 با عالقه شروع کردم و کار را دوست داشتم. که همین

 

 ؟آید میبیشتر دردسر و مشکالت به یادتان  گویند میبازنشستگی کشوری که 
سال بعد از من ماند یا رئیس  6خیر؛ چند انتصاب مؤثر آنجا داشتم مثالً رئیس کارخانه پگاه 

. این یک تخلف بود و من ایشان را شد نمیسال سابقه داشتند اما بازنشسته  34استان تهران که 

انتصاب  ام خاطرهسال ماند و شخص کارایی بودند. شاید بهترین  3بازنشسته کردم. نفر بعدی 

 بود. بالیاقتاشخاص 
 

 که به ذهنتان نشست چه بود؟ ای خاطره ترین تلخ
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سال  6دوره بعد از من حدود  کنم میآنجا مؤثر باشم اما فرصت نشد. فکر  توانستم می که همین

میلیارد و کمک دولت  9000زمان ما مثالً درآمدهای داخلی  .تقریباً رکود بر سازمان حاکم بود

میلیارد تومان شد  200-100سال درآمد داخلی  6میلیارد تومان بود. در فاصله این  8500
میلیارد  95500اما کمک دولت  ماند مییا همان حدود  یافت میاینکه باید افزایش  رغم علی

 تومان شد.

در  تر باانگیزهفعال، مطلع، باسواد و  های آدمت باشد باید ارتباطا اساس برانتصابات نباید 

محور هستیم. شاید نکته من این نیستیم فرد محور سازماندر کشور ما  .باشند ها سازماناین 

انجام داد خوب  شود میچه کارهایی  دانستم میباشد که چون پتانسیل آنجا را شناختم و 

 از این جهت تلخ بود. شود نمیکه انجام  دیدم میو  کردم میتعقیب 
 

 منتقدین شما معتقدند در مدت کوتاه تغییرات بسیاری ایجاد کردید؟
 انجام دادم. پرسروصداخالی را پر کردم اما دو سه تغییر  های سمتخیر؛ 

 

 یی نبود؟جا جابهیا نگاه انتقادی شما عامل  پرسروصدااین تغییرات 
مستندات بسیار زیادی وجود داشت حتی پیشنهادی از وزارت رفاه آن  ،خیر به آنجا نرسید

معاون وزیر رفاه و رئیس سازمان با توجه به قانون جدید بمانید من  عنوان بهزمان آمد که 

حکمم را از آقای دکتر ذبیحی گرفته بودم پیوستن به رقیب ایشان در وزارت رفاه از نظر 

 اخالقی مناسب نبود و نپذیرفتم.
 

نتقدین معتقدند دوره شما، صندوق و تأمین اجتماعی کانالی برای ارتباطات مجلس و م
 دولت شده بود؟

 خیر؛ اصالً حتی احساس هم نکردم.
 

 سفارشی به شما نشد؟ وقت هیچ
که  صبا آتیهشرکت  مدیره هیئتصحبت شد مثالً رئیس  ها ییجا جابه دربارهیکی دو مورد 

الهیات بود، تناسبی هم با  اش رشتهآن بود،  های زیرمجموعهپتروشیمی جم یکی از 

،  باشنکنید گفتم  جا جابهنداشت. یکی از مسئولین تماس گرفت که ایشان را  اش زیرمجموعه

اما به نظرم اگر در جای مناسبی با تخصص خودش قرار بگیرد بهتر است بعد با توافق خودش 
 از سازمان منفک کرد چون نماینده جایی بود اما با ایشان را  شد نمیجای مناسبی پیدا کردیم 

 گردی ایراناینکه رئیس پتروشیمی جم باشی برو مثالً  جای جایبه بهتوافق خودش گفتیم 

 جهانگردی.
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 مدت ما کوتاه بود اما نه از ناحیه مجلس نه دولت هیچ البی فعال وجود نداشت.
 

دیگر تقاضایی از جنس پرداخت یا ... با هدف جناحی به شما اعالم  های سازماناز 

 نشد؟
محترم  های نمایندهخیر؛ نه انجام دادم و نه واردش شدم. هیچ تقاضای مستقیمی هم نداشتم. 

 موردی نداشتم. کس هیچرا باز کنید و ... اما مستقیم از  جا فالندفتر  گفتند میمجلس 
 

اینکه کمک باشند و کسری را جبران کنند به سازمان غلبه  جای جایبه به ها شرکت

 ، شما متوجه این موضوع شدید؟اند کرده
 هستند. تر قویاز بخش اداری است گردش مالی بیشتر است و افراد  تر جذاببخش اقتصادی 

 

منعکس  نویسند میرا  ها نامه آیینبه کسانی که  گذاری قانوناین نگاه در نهادهای 

برای حفظ سازمان از این موارد  کنند میو قوانین گرایش پیدا  ها نامه آیینو  شوند می
 چه باید کرد؟

یک جزیره سالم و متفاوت از بقیه کشور داشت من با برخوردهای تند مخالفم.  توانیم نمی
هم به فاصله زمانی  ها صندوقجزیره سازمان بازنشستگی را یک قدم جلو ببریم. بقیه  توانیم می

مختلفی از  های الیهجلو ببریم. به هر حال در سازمان بازنشستگی و تأمین اجتماعی یک قدم 

 ،اولین وزیر راه جمهوری اسالمی ،نژادحسینیانوجود دارد مثالً آقای دکتر  ها دولتطرفداران 

چند شرکت است. شخصی که نماینده ایران در سازمان ملل بوده  مدیره هیئتهنوز عضو 

به  ،تجربیاتش با توجه به اینکه معاون وزیر نفت هم بود و وزیر راه هم بوده خیلی مؤثر است
یشان کرد. گاهی ممکن است یک جمله ایشان تغییراتی به وجود بیاورد. جا جابه شود نمینظرم 

 جود دارد.مختلفی از دوران مختلف و های الیه
 

 ؟رسد میکه فرمودید نکته دیگری به نظرتان  بایدونبایدیاز جنس نکات 
 های دیسیپلینبه نظر من باید قدرت مدیرعامل را محدود کرد باید قدرت مدیران را تحت 

سازمان خیلی عوض شود. تفویض  های سیاستسازمان کوچک کرد نباید با تغییر یک مدیر 

شروع شود باید اشخاص را آموزش دهیم خصوصیات  کم کماختیار باید از اقصی نقاط کشور 

آموزش و  اساس برفردی افراد نباید مالک اصلی باشد بلکه باید اشخاص را آموزش دهیم 
کنیم یک  داشته باشد فرض مکانیسمتعهد به شغلشان مالک اصلی باشد بلکه باید سازمان یک 

ساله  60اگر  ،خواهد بود خواه تحولساله اگر رئیس سازمان شود به اقتضای سنش آدم  50آدم 

 پیش رفت. ها نامه آیینباشد آدم نگهداری است باید با اصالح 
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 استقالل سازمان چطور؟ مسئله
استقالل سازمان حفظ شود؟ اگر تصمیمات به یک فرد منجر نشود و سازمانی  شود میچطور 

 باشد تشکیالت، گروه، شورا و کمیسیونی باشد. برای مثال در وزارت نیرو برای اینکه 

 اساس برتخصصی است که  دستور دهد، یک کمیته تواند نمیجایی اجازه چاه بدهند وزیر 
 است  طور اینوقتی  دهد نمییا  دهد میو مطالعات کارشناسی اجازه  گیری اندازهابزار 

اما مجوز  کنند میآنجا چاه زد غیرمجاز حفر  توان نمیهم فشار بیاورد  جمهور رئیسحتی 

 .دهند نمی

  گویم میباشد اگر به من رئیس سازمان فشار آورد  ای کمیته سازی تصمیموقتی برای هر 

 نفر دیگر در این کمیته و آن کمیته را راضی کنم  90در حیطه اختیارات من نیست باید 

بگویند به این دلیل با نظر گروه کارشناسی  ها آنبا نظر مساعد بررسی شود بنویسم نهایتاً من 
سیار سخت است که ما از سیستم ب شود میسازمان پایدار  طور این شود نمیخالف است و 

 محوری تغییر کنیم. سیستم سازمانمحوری به  فرد

انتصابات  .درصد بتواند در یکی دو سیاست کلی تأثیرگذار باشد 90-80یک رئیس حداکثر 
صورت بگیرد. اگر من رئیس سازمان اختیار داشته باشم که همه را عوض  ها شایستگیهم با 

شامل سابقه کار،  باید برای هر پست معیارهایی شود نمیاست کار درست  طور این اآلنکنم که 
 تحصیالت، افتخارات و ... تعریف کنیم و انتصابات اصولی باشند.

 

 سال پیش که رئیس سازمان بودید هم همین دیدگاه را داشتید؟ 6
هستم، فرانسه فقط برای درس خواندن نرفتم، واقعاً در ذهنم بود که ببینم  جور همین جا همه

ست. چون جاهای مختلف کار کردم و دیدم ا راستا در یک ها آنچطور منافع ملی و فردی 

هم مثل ما انسان  ها آنبود که  سؤالبرایم  .است مان ملیمنافع فردی ما عموماً خالف منافع 

محور  سازمان ها آنبا همه تمایالتی که داریم پس چطور درست پیش رفتند. رفتم دیدم  هستند

درصد است  5-6او در حد  گیری تصمیمعوض شود قدرت  جمهور رئیسهستند حتی اگر 
عوض  تواند میوزرا  جز بهشغل  85فرانسه عوض شود فقط حدود  جمهور رئیسمثالً دیدم 

سال سابقه داشته باشد هر دولتی  85باید  ها وزارتخانه مقام قائمکند سفرا جای خودشان هستند 

د یت و هر دولتی بیادیپلمات هس کند میدولت را اعمال  های سیاستهم بیاید او هست و 

 کشور اطراف را بداند  3-5تا زبان بلد باشد فرهنگ  3همان است. دیپلمات باید  ها سیاست

درصد  5نه فرد بنابراین بدترین یا بهترین فرد را بگذارید تفاوتش  کند میآنجا سازمان کار 

 است.
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 این ایده را در سازمان بازنشستگی پیاده کنید؟ توانستید می کنید میفکر 
 بردارم. توانستم میرا  هایش قدمبله؛ 

 

 زمان کوتاه چه بود؟ جز بهمانع کار شما  ترین بزرگ
 همان زمان بود.

 

 کجا بود؟ کردید میدر آن تالش  ها ایدهکردن  که باید برای پیاده ای جبهه ترین سخت
که داشتیم  هایی صحبت گذاشتیم میداخل خود سازمان؛ به نظر خودم جلساتی با همکاران 

 قدم بود. ترین مهمکردن خود نیروهای داخلی و مؤثر  همراه و یکدل
از خارج که  بینم میکار است چون استاد دانشگاه بودم اثر آموزشی را  ترین ارزانآموزش 

دنبال این هستند که آدم  ها شرقی گویند میبرگشتم تفاوت فرد و سازمان را فهمیدم فالسفه 
خوب درست  مند قانونخوب درست کنند ما دنبال این هستیم شهروند خوب درست کنیم. 

 در سیستم کشورهای پیچیده قرار آیند میاز دورترین کشورها وقتی  ها آدمکنیم بنابراین بدترین 
را وقتی  ها آدمبهترین  .مگر موارد استثنا که جای خود را دارد شوند میشهروند خوب  گیرند می

 شوند میبدون نظارت و ارزیابی سیستماتیک و حکومت قانون تبدیل  گذاریم می ها پستما سر 
 به هر حالبه کسانی که انتقادهای جدی به عملکردشان وجود دارد. بنابراین سازمان مهم است 

 ناپذیر اجتنابکشور پیشرفته فرد بر قانون اولویت ندارد قانون بر فرد اولویت دارد و قانون  در
 است.

 

 است بفرمایید. مانده باقی ای نکتهاگر 
 :باشد میذیل  شرح بهبرای سازمان  جانب این های برنامهتیتر 

برتر کشور از طرق مختلف مثل بورسیه نمودن  های دانشگاهاز  بااستعدادجذب نیروهای . 9
 .ها آن

یا  سواد کم -سواد بیکردن خدمات با استفاده از خدمات اینترنت صوتی با توجه به  روز به. 8
درصد اعضا دیپلم و  50بدون انگیزه بودن اکثر بازنشستگان جهت ارتباط نوشتاری )حدود 

 (باشند میزیر دیپلم 

تلفنی گسترده قابل دسترسی برای تمامی  ای مشاورهدمات ایجاد و گسترش سرویس خ. 3
 اعضاء.

 و امیدآفرین. بخش روحیهلزوم تغییر نام بازنشستگی به نام متناسب، . 5

 های پرداختمراسم یا  هزینه کمکتشویقی مثل  های انگیزهلزوم سازوکار ثبت متوفیان با . 5
 پس از درگذشت بازنشستگان. های پرداخت بالعوض جهت جلوگیری از



11    تاریخ شفاهی مدیران صندوق بازنشستگی کشوری 

 

و  ها سازمانحقوقی بازنشستگی در وزارتخانه،  سازی همسانقوانین و مقررات و  سازی ساده. 6

 مختلف دولتی. های ارگان

 اقتصادی. های فعالیتپاداش پایان خدمت جهت تشویق به  موقع بهپرداخت . 4

 .جمعی دستهانجام خدمات رفاهی مثل سفرهای زیارتی، سیاحتی . 2

تگان بیمار، از کار افتاده یا سالمندان مناسب جهت سرپرستی بازنشس های خانهایجاد . 1

 سرپرست.بد

مسکونی با مالکیت زمانی  های مجتمعمختص بازنشستگان با ساخت  های شهرک تأسیس. 90

مقصد زیارتی سیاحتی تهران، مشهد، قم، شیراز، اصفهان، رشت، ساری، کیش،  98در 

 .مؤسساتفرزندان آنان در اداره امور این  کارگیری بهکربال، نجف، مدینه و مکه و 

 درصد. 5میلیون تومان با کارمزد  5تهیه کارت اعتباری تا سقف . 99

 گذاری سپردهیر جهت بازگشت سود حاصل از انجام عملیات بانکی و تأسیس بانک امیرکب. 98

 به بازنشستگان.

غیررسمی با کمک  های ییگردهمامختص بازنشستگان جهت  های رستوران اندازی راه. 93

 .ها کانوننهادهای وابسته مثل 

 کارت منزلت بازنشستگان. کاراییتبلیغ و کار فرهنگی و افزایش . 95

 مات درمانی با سازوکار پذیرش بیماران با مراجعه مستقیم به مراکز درمانی.خد سازی آسان. 95

ماهیانه توسط سیستم مرکزی، خصوصاً در  های پرداختلزوم نظارت و بازرسی مستمر در . 96

 های حساباز  سوءاستفادهخارج از کشور جهت جلوگیری از جعل و  های پرداخت
 مجازی.

 طبق مصوبه قانون پنجم. داری بنگاهشدن از سیستم  خارج. 94

 بورسی. های شرکتخصوصاً در  داری بنگاه جای بهسهامداری  جایگزینی. 92

و  ها بیمهو  ها بانکدر مسائل مالی و پولی مثل سهام  گذاری سرمایه گیری جهت. 91
 گردشگری.

 بازده و متوسط تا پایان برنامه ششم. کم های شرکتواگذاری . 80

با استفاده  خواری رانتبازنشستگی جهت جلوگیری از  های کانونبازنگری در تشکیالت . 89

 اطالعاتی و منابع مالی. های رانتاز 
 

 بسیار ممنون و متشکرم.

 



 

 

 
 تولد
 1351کرمانشاه؛ 

 تحصیالت
 1351دیپلم، ریاضی، 

 1354علوم بانکی، مؤسسه علوم بانکی کارشناسی، 

 1357کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه عالمه طباطبایی، 

 سمت

 1376تا  1373رئیس سازمان بازنشستگی کشوری، 

 1395مردادماه  24

 اردکانیآقای محمود با  وگو گفت
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 لطفاً خود را معرفی بفرمایید.
کرمانشاه بودم و بعد برای ادامه  9350در کرمانشاه. تا سال  9385محمود اردکانی هستم؛ متولد 

تحصیل در مؤسسه علوم بانکی قبول شدم و به تهران آمدم. این مؤسسه در مقطعی با دانشگاه 
لیسانس علوم بانکی گرفتم و بعد از  9355ادغام شد اما مجدداً جدا شد. سال  عالمه طباطبایی

 شدم. التحصیل فارغ 9354ارشد را شروع کردم و سال کارشناسی در رشته حسابداری،  آن
 

 قبل از سازمان چه مشاغلی داشتید؟
حدود یک سال با کمیته فنی جهاد سازندگی و شرکت فرش ایران که وابسته به  9351سال  

وزارت بازرگانی است همکاری داشتم و آنجا طرح قالیبافی روستایی را تدوین کردم که امروز 

. کردم میآن را هم خودم طراحی  های نقشهم در سراسر کشور در حال اجراست. حتی 
و ترجمه شورای عالی انقالب فرهنگی نیز همکاری داشتم. ابتدای  در کمیته تألیف زمان هم

شهید صادق اسالمی که سرپرستی وزارت بازرگانی را بر عهده داشت و ایشان من  9360سال 

را به همکاری با مراکز تهیه و توزیع وزارت بازرگانی که آن زمان تشکیل شده بود و همه 

مدیرعامل مرکز تهیه و  9366و تا سال  کرد ت، دعوگذشت میواردات کشور از این کانال 

به دعوت آقای دکتر محمدجواد ایروانی معاون وزیر  9366توزیع مواد شیمیایی بودم. مهرماه 
آنجا بودم و در مهرماه آن سال به شرکت  9362تا سال  امور دارایی و رئیس گمرک ایران شدم

مدیره و مدیرعامل آنجا بودم؛ با  سال رئیس هیئت 5رفتم و  (G.T.C) بازرگانی دولتی ایران

سازمان امور اداری و استخدامی و  دبیرکلعنوان معاون  به 9343 ماه آبانتغییر دولت در 

 کل سازمان بازنشستگی استخدام شدم. رئیس
 

 قبل از ورود به سازمان شناختی از آن داشتید؟
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شستگی آشنا بودم اما با خود سازمان آشنایی چندانی واسطه مشاغلی که داشتم با مسائل بازن به

 نداشتم و یک سازمان با بافت قدیمی در ذهنم بود.
 

 چه کسی به شما این پیشنهاد را داد؟
سازمان امور اداری و استخدامی، آقای میرمحمدی؛ من در اواسط دوره آقای  دبیرکلشخص 

 میرمحمدی رفتم.
 

 از چنین پیشنهادی تعجب نکردید؟
عنوان مشاور ایشان حاضر بود. دکتر  در دفتر دکتر میرمحمدی بود و دکتر تربتی هم به ای جلسه

حساب  هایش حرفباتالق است، ایشان کارشناس بود و  آیی میتربتی گفت فالنی اینجا که 
بنابراین نترسیدم و با  داشتم که کم دردسر نبودند؛ هایی شغلاما در مقابل، من هم  شده بود؛

 آمدم. ها بازنشستهه خدا این کار را قبول کردم و به خدمت توکل ب
 

 ساختمان سازمان آن زمان کجا بود؟
 ساختمان اصلی مقابل دانشگاه تهران بود. یک ساختمان هم در میدان جهاد )فاطمی( 

  گذاری سرمایهآن را برای بخش اقتصادی و  چندطبقهداشتیم که قدیمی و فرسوده بود اما 

انجام دادیم و تصمیم داشتیم یک ساختمان واحد برای  ای مطالعهدر نظر گرفته بودند. ما 

این دو ساختمان که موقعیت  خواستیم میسازمان بازنشستگی با ساختار اداری در نظر بگیریم. 

 خوبی هم داشتند را بفروشیم و جای مناسبی تهیه کنیم، ضمن اینکه نیازی نبود در وسط 
شلوغ باشیم. این کار برای سازمان صرفه اقتصادی هم داشت؛ مخصوصاً شهر و منطقه 

ساختمان جهاد که سند تفکیکی هم داشت. چند ساختمان هم دیدیم برای مثال 
وپرورش یک ساختمان اداری ساخته بود اما به دلیل مشکالت مالی در مراحل پایانی  آموزش

هم بود؛ در هر صورت به دوران  آن را برای فروش گذاشته بود و ساختمان بسیار خوبی

 مدیریت ما وصال نداد.
 

 حکم شما را چه کسی امضا کرد؟
 سازمان امور اداری و استخدامی کشور. دبیرکلجمهور و  معاون رئیس

 

 جلسه تودیع و معارفه را به خاطر دارید؟
ه جدید تشریف داشتند. نکته جالب این بود که در همان جلس دبیرکلبله؛ مهندس باقریان 

یادداشتی به من دادند که توصیه کرده بود بعد از جلسه به بایگانی سر بزنم. من هم گوش دادم 
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و بالفاصله بعد از جلسه به بایگانی رفتم که با فضای عجیبی مواجه شدم. یک طبقه را به 

پیچی  و طناب غیراستانداردصورت  بایگانی اختصاص داده بودند، آنجا انواع کارتن میوه و ... به

 ها این؛ گفتم گشتند میو دنبال پرونده  گشتند می ها کارتنشده وجود داشت. افرادی هم میان 
تا اینجا  آیند میخودشان  شود میو دیر  آیند میاز شهرستان  ها پرونده؟ گفتند چون اند کیست

 را پیدا کنند. شان پرونده
 

 د؟با مدیران در این خصوص گذاشتی ای جلسهبعد از این برخورد 
 زا مشکلو این  کشید میماه هم طول  6بله؛ جلساتی داشتیم. برقراری حقوق بازنشستگان بعضاً 

 آیند میبود. سعی کردیم کمی اوضاع را بهتر کنیم. برای مثال گفتند افرادی که از شهرستان 

اما باید مشکل را از ریشه حل کنیم، باید کاری  دهیم میجای خواب ندارند، گفتم جای خواب 
 به تهران نیایند. ها آنکنیم که 

 

 بزرگ به این سازمان قدیمی برای شما حس بدی نداشت؟ های سازمانآمدن از آن 
 خیر؛ آگاه بودم و برای کار آمده بودم.

 

 واکنش بدنه سازمان به ورود شما چطور بود؟
میلیارد  5حقوق بازنشستگی پرداخت نشده و صندوق هم ماه بود که  3آذرماه که من آمدم 

بنابراین واکنش بدنه خوب بود و ما را پذیرفتند. همکاران خوبی  تومان به خزانه بدهکار بود؛

 .کشیدند میهم داشتیم که واقعاً زحمت 
 

 بعد از سازمان بازنشستگی کجا رفتید؟
معاون اموال و دارایی،  های سمتسال در  95رفتم و  رهبه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام

 و مدیرعامل شرکت مشاوره مالی دیدگاهان خدمت کردم. ها شرکتمعاون امور 
 

 در حال حاضر بازنشسته هستید؟
 بله.

 

 کجا؟
نفر برای  95. در آن سال رفت میبه شورای انقالب  ها استخدامتأمین اجتماعی؛ اوایل انقالب 

بودم اما خودم خبر نداشتم. همین که شهید اسالمی  ها آناستخدام تصویب شده بود و من جزو 

سال تازه متوجه شدم، آن زمان کارگزینی  5و بعد از  کردم میخواسته بود رفته بودم و کار 
شخص دیگری را  خواستند میوزارت بازرگانی به من گفت شما که آنجا هستی! ظاهراً 

 جتماعی ماندم.استخدام کنند، من هم دیگر پیگیری نکردم و تأمین ا
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 زمان حضورتان در سازمان بیشتر با کدام سازمان ارتباط کاری داشتید؟
با سازمان امور اداری در حد روابط اداری ارتباط داشتیم چون رئیس شورای سازمان همان 

سازمان امور اداری بود. بودجه عملیاتی صندوق به سازمان امور اداری و استخدامی  دبیرکل
وبودجه ارتباط  . در خصوص موارد درآمدی هم با سازمان برنامهشد یمو تصویب  رفت می

داشتیم. بعد از سازمان برنامه و تصویب بودجه، با خزانه هم جلساتی در خصوص تخصیص 
داشتیم. بودجه سه مرحله دارد: پیشنهاد، تصویب، تخصیص؛ معموالً همه مصوبه هم تخصیص 

 و با خزانه ارتباط داشتیم. کردیم می، بنابراین ما تالش شود نمیداده 
 

 بود؟ تر سختکار با کدام سازمان 
هرکدام سختی خود را داشت. با توجه به سابقه قبلی سازمان بازنشستگی یک بدبینی نسبت به 
آن وجود داشت و با توجه به آشفتگی چند سال گذشته سازمان بازنشستگی، آنجا در برابر ما 

است که از بودجه کم کنند، باید  طور اینوبودجه  . تیپ سازمان برنامهکردند میمحتاطانه عمل 
تا مشکالت سازمان را برایشان توضیح دهیم و  کردیم میارتباط دوستانه برقرار  ها آنبا 

آگاهشان کنیم. ما بیشتر با معاونت اجتماعی سازمان برنامه که آقای عسگری آزاد بودند ارتباط 
 مثبت و تعامل خوبی برقرار بود.داشتیم و در مجموع فضای 

 

 ارتباطتان با مجلس چطور بود؟
را با مشکالت صندوق آشنا کردیم و  ها آنآقای بهرامی رئیس کمیسیون امور استخدامی بود، 

موجود محاسبه  های نرخو  ها بازنشستهارتباط بسیار خوبی داشتیم. آن زمان بر اساس تعداد 
، منطقی بود آوریم مین تصویب نشود در پرداخت حقوق کم اگر این میزا گفتیم میو  کردیم می

 .کردند میو قبول 
 

برخی معتقدند سازمان بازنشستگی بیشتر اقتصادی است و برخی معتقدند جنبه 

 است؛ نظر شما چیست؟ تر پررنگاجتماعی آن 
بود. این دید کلی هم بستگی به مسئوالن وقت  تر پررنگآن زمان جنبه اجتماعی سازمان 

 زمان دارد.سا

را  وپرورش آموزشزمان افزایش حقوق بازنشستگان به خاطر دارم تعداد بازنشستگان 

، انجام ندهیم. شود میبار مالی این خیلی زیاد  گفتند میو  کردند میضرب در میزان افزایش 

حقوق  ها بازنشستهیک دیدگاه این بود و یک دیدگاه این است که واقعیت را نگاه کنیم که 
مناسبی ندارند و باید حداقل افزایشی متناسب با تورم داشته باشند. به بار مالی مصوبه باید 

توجه کنیم اما باید هدفمان تأمین آن باشد نه مخالفت با آن، اینجا دیگر بازنشستگان حضور 
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ندارند که از حق و نیاز خود دفاع کنند. عدم افزایش خدمت به صندوق نیست بلکه خود 

 وق متعلق به بازنشستگان است.صند
 

 وجود داشت؟ ها کانونبازنشستگی مثل  های تشکلزمان شما 
هم داشتند که زمان ما اصالح شد. بر اساس درخواست  ای نامه آیینبله؛ ارتباط مناسبی داشتیم. 

 .کردیم میخودشان جلساتی برگزار 
 

فشار وارد  ها ونکانحقوق در زمان ورود شما،  ماهه سهبا توجه به عدم پرداخت 

 نکردند؟
به مجلس رفته بود. من همان زمان به  9345بله؛ فشار بود. زمانی که من آمدم بودجه سال 

هم آن را اجرایی کردیم.  9345را در بودجه گنجاندیم و حتی سال  90مجلس رفتم و تبصره 
هی دولت هم این تبصره اجرا شد. چند بند داشت، یکی مربوط به بد 9346و  9345 های سال

صورت واگذاری و ...  درصد از مطالبات سازمان بازنشستگی را به 30بود که دولت مکلف شد 
اجرایی  های دستگاهو ماندگار بود.  تر مهمتأدیه نماید. بند دیگر آن بحث درآمدی بود که 

صندوق مکلف شدند که ماهانه ضمن پرداخت کسور سهم کارمند به حساب صندوق، سهم 
هم موظف شدند که اگر این  ها حساب ذیم به حساب صندوق واریز کنند. بعداً کارفرما را ه

بسیار مهم بود  مسئلهآن را پرداخت کنند. این  ها دستگاهبند کسری آورد از محل بودجه جاری 
به کمک این بند از  کردیم میچون عالوه بر اینکه برای دریافت مطالبات قدیمی صندوق تالش 

دولت نسبت به صندوق هم جلوگیری کردیم. من خیلی سرگرم امور ایجاد بدهکاری جدید 
 توجه داشتم. چنینی اینو بیشتر به مسائل  شدم نمیروزمره صندوق 

 

 اجرایی شد؟ 1374سال  مسئلهاین 
کمک گرفتیم، چون همه از  ها حساب ذیبود اما ما از  بر زمانبله؛ البته اجرای آن بسیار 

 .ترسیدند می ها حساب ذی
کشور را به هتل واریان )در سد  حسابان ذیبا کمک مدیرکل خزانه وزارت دارایی، کلیه 

کرج که آن زمان هنوز سالم و متعلق به سازمان بازنشستگی بود( دعوت کردیم و یک روز 
برایشان توضیح دادیم که این خدمت به خود شماست و زمانی هم که خودتان بازنشست 

 یاری هم با ما کردند.شوید نیاز دارید، همکاری بس
 

 دستگاهی بود که مقاومت کند؟
بیشتر تمرکز  چنینی اینهمیشه کسری داشت. ما هم در موارد  وپرورش آموزشبله؛ مثالً 

 .شد میو مرتب پیگیری  کردیم می
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 ؟شد میکسور به حساب صندوق واریز 
 خود صندوق حساب نداشت. حسابی در خزانه متعلق به صندوق بود.

 

 ؟کردند نمیکسور سهم دولت را پرداخت  ها سازمانتا پیش از این 
، البته رقم و استداللی نداشت و بیشتر بر سال شد میصورت یکجا دیده  در جایی از بودجه به

 .دادند میدرصد سال قبل را افزایش  90. برای مثال کردند میگذشته تکیه 
 

 اشت؟این موضوع برای سازمان برنامه اهمیت و اولویت د
 مهم بود. ها بازنشسته مسئلهبله؛ چون 

 

 تخصیص چگونه بود؟
 .ماهه سهصورت  به

 

 کردن دولت چقدر سخت بود؟ جاانداختن بدهکار
گفت سخت نبود. من آذرماه آمدم و توانستم در مجلس این موضوع را وارد بودجه  توان می

 کنم، ارتباطاتی هم داشتیم.
 

 دولت از شما ناراحت نبود؟
که او به مجلس داده به مجلس بروند  ای الیحهبرخالف  ها دستگاهمعموالً دولت دوست ندارد 

 و آنجا البی کنند اما واقعاً نیاز بود.
 

ابتکار شما بود که ابتدای کار این اقدام انجام شد یا کارشناسان سازمان هم کمک 
 کردند؟

که  کردیم میو ما بررسی  دادند میکارشناسان نقش بسیار پررنگی داشتند. مشکالت را توضیح 

 از اینجا گذشته پس برویم و در مجلس دنبالش کنیم. مسئلهمثالً این 
 

 در دریافت مطالبات از دولت چقدر موفق بودید؟
ها واگذار شدند، آن زمان سازمان صنایع ملی بود، برخی سودده نبودند اما  تعدادی از کارخانه

 .کردیم میموافقت  ها شرکتف میلمان با برخی و گاهی برخال کردیم میباید توافق 
 

 اموال خود سازمان منظم و شفاف بود؟
انجام شده در  های فعالیتاکثر وقت مسئولین بخش اقتصادی سازمان صرف حجم عظیم 

فقره ملک از  900قبل بود که دارای مشکالتی بود و به نتیجه نرسیده بودند. حدود  های سال
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قانون بودجه کل کشور بابت بخشی از بدهی دولت به صندوق واگذار شده  28محل تبصره 

درصد این امالک در تهران  20بود که اغلب دارای معارض، متصرف یا مستأجر بودند. حدود 

بود که در طرح تبدیل به احسن امالک و مستغالت صندوق مورد  ها شهرستانو باقی در 
شده بود. در  بینی پیشدر طرح مذکور  ها آندادن  و برنامه سامان شناسایی قرار گرفته بودند

متصرفین اقدامات قانونی صورت گرفت که منجر به تخلیه تعدادی از امالک  خلعیدخصوص 

شد. دو فقره از امالک ارزشمند صندوق در خیابان شریعتی، حوالی تجریش در تصرف یک 

حقوقی موفق به تخلیه و  های پیگیرین و کوشش فراوا رغم علیمؤسسه غیرانتفاعی بود که 

استرداد حقوق صندوق نشدیم و به همین خاطر خالصه پرونده این موضوع خاص را طی 

محترم سازمان  دبیرکلهنگام ترک همکاری با صندوق به جناب آقای مهندس باقریان  ای نامه
ر جریان تعویض امور اداری و استخدامی دادم تا پیگیری تخلیه و رفع تصرف این امالک د

ی نیز وضع بسیار اموشی نشود. در بخش تسهیالت اعطایمدیریت دستخوش غفلت و فر

داده شده بود  نامطلوب بود. اغلب تسهیالت طی قراردادهای ناقص و بدون پشتوانه کارشناسی
ی نداشت. تنها تعدادی چک برگشتی مانده بود. ما حتی از بنیاد مستضعفان و تضمین قابل اتکای

ک برگشتی داشتیم و ناچاراً اقدام حقوقی کردیم که در نهایت با توافق من و رئیس وقت هم چ
بنیاد، بدهی بنیاد با واگذاری تعدادی از سهام بورسی آنجا به صندوق تسویه شد. مواردی این 

 چنین زیاد داشتیم.
 

 آن زمان ساختار اقتصادی سازمان تشکیل شده بود؟
نداشت. بیشتر فعالیت اقتصادی سازمان اموالی مانند فرش یا امالک و بله؛ اما فعالیت چندانی 

در جهت رد بدهی دولت به سازمان واگذار شده بود. در هر صورت ما  28... بود که از تبصره 

 معاونت اقتصادی هم داشتیم که آقایان خورشیدی و قاعدی بودند.
 

 رد؟واحد اقتصادی را فعال نک ها واگذاریدر دوران شما این 
میلیون تومان بود، ما  90 گذاری سرمایهتا حدودی تأثیر داشت. قبل از آن سرمایه شرکت 

 شد نمیپیشنهاد باالتری دادیم اما نهایتاً با دو میلیارد تومان موافقت کردند. با دو میلیارد هم 

 د.فعال شده بو تازگی بهخاصی انجام داد. هم سرمایه کم بود و هم این حوزه  گذاری سرمایه
 

 زمان شما بورس هم فعال بود؟
درصد  5بله؛ ما در بورس هم سهام داشتیم. مثالً شرکت توسعه صنعتی ایران که تأسیس شد، ما 

 سهام آنجا را داشتیم و از مؤسسین بودیم.
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 یا شورا داشتید؟ گرفتید می تصمیم خودتان کند واگذار دولت که واحدهایی تعیین برای
، دفتر امور مجامع هم بود که آقای دکتر مهرزاد شد میمطرح  ریزی برنامهبعضاً در شورای 

مسئول آنجا بود. حتی سازمان امور اقتصادی هم مشاورین خودش را داشت. به عبارتی این 

 صورت جمعی بود. به گیری تصمیم
 

 دفاتر استانی زمان شما تشکیل شد؟
در یزد تشکیل شده بود، ما هم تا حدودی توسعه دادیم. دفاتر استانی را با همان  کنم میفکر 

های خاصی را طی فرآیندتفکر که افراد به تهران نیایند گسترش دادیم. بودجه هم نداشتیم و 
 9346تا بتوانیم رقمی را فراهم کنیم و در استان ساختمانی بخریم. مردادماه  کردیم می

را به تصویب رساندیم، در حال تهیه تشکیالت تفصیلی  ها استانتشکیالت جدید سازمان برای 
 بودیم که دیگر دوران مدیریت ما تمام شد.

 

 ؟واسطه عدم تمرکز وجود داشت ترس از سوءاستفاده در دفاتر استانی به
 .شد میتا حد باالیی حل  مسئلهبا وجود نظارت و بازرسی، این 

 

 ؟کردند نمیکارمندان مقاومت 
و حتی از اینکه خودشان به شهرها  شد میخیر؛ خوشحال هم بودند، چون فشار کاریشان کم 

 .کردند میبروند هم استقبال 
 

 ؟کردند میمقامات استان استقبال 
 .شد میبله؛ بسیار زیاد چون رفاه ایجاد 

 

 زمان شما سازمان استخدام نداشت؟
 خیر.

 

 بحث اتوماسیون زمان شما مطرح بود؟
مشابه را بررسی تطبیقی کرده بودیم.  های سازمانبله؛ ما یک طرح جامع اتوماسیون هم داشتیم. 

زمان آقای قاعدی بود، ایشان خودش قبالً تأمین اجتماعی بود و آشنایی داشت، از نیروهای 
تصویب شد. کارهای مهمی  مسئلهکلیات این  9346سازمان هم کمک گرفتیم. در بودجه سال 

. باید بانک شد می و به این سیستم تزریق آوری جمعداشت مثالً کل قوانین صندوق باید 
تا بدون نیاز به  دادیم میاطالعاتی بازنشستگان مشترک صندوق و کارمندان شاغل را تشکیل 

صورت مکانیزه امور را انجام دهیم. این سیستم جامع به تصویب  ارسال پرونده بتوانیم به
 شورای سازمان هم رسید.
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یعنی احکام را در سیستم اسکن کرده بودند تا نیازی  ما بایگانی نوری را هم مدنظر داشتیم؛
قبل از مهرماه حکم  9345نباشد. به خاطر دارم سال  ها پروندهبه بررسی کاغذی همه 

بازنشسته شدن  محض بهو  کردند میرا صادر  وپرورش آموزشبازنشستگی افراد در سازمان 
 .شد میفرد، حقوق بازنشستگی او برقرار 

 

 داشتید؟ ریزی برنامهن شورایی به نام فرمودید در سازما
. از معاونین و مدیران و کردند میبله؛ راجع به مشکالت عدیده صندوق و گستردگی آن کار 

در مسائل صندوق  مدخل ذیتعدادی از کارشناسان خارج از سازمان بازنشستگی که خودشان 
و امور اقتصادی، مسائل  گذاری سرمایهمتنوعی مانند رفاهی،  های کمیتهبودند تشکیل شده بود. 

شدن در شورای سازمان  و بعد از آماده شد میمکانیزه و ... داشتیم که موضوعات در آنجا بحث 
 .رفت میبه شورای اصلی سازمان  شد میو اگر آنجا تصویب  شد میتصویب 

 

 ؟کرد نمیرا کند  گیری تصمیم فرآینداین کار 
 .کرد نمیمباحث دقیق بود که معموالً مشکلی ایجاد  خیر؛ چون جلسات تشریفاتی نبود،

 

 ؟شد میمالی در سازمان تهیه  های صورتزمان شما 
 ای هزینه-درآمدسازمان وظیفه انجام حسابرسی و ترازنامه را داشت اما تا آن زمان بیشتر جنبه 

تا مطمئن  رفت می ها شرکتداشت. سازمان دنبال درآمد خودش بود و حسابدار هم به سراغ 
هم حسابرس و بازرس داشتیم که حکمی اشتباه  ها هزینه. برای شود میباشیم درآمدمان تأمین 

 اما در حدی که شرکت داشته باشیم و سود و زیان و ... نبود. نشود و ...؛
ما چندین بار تقاضا دادیم حتی خواستیم با خود سازمان حسابرسی قرارداد ببندیم اما سر باز 

 نکرد، چون واقعاً کار سختی بود.زد و قبول 
 

 تأسیس شد؟ فرآیندمؤسسه حسابرسی در همین 
بله؛ دوران حضور من کوتاه و حدود دو سال بود و چند ماه اول و آخر آن هم مسائل خاص 

 خودش را داشت که عرض کردم، بنابراین چندان به امور دیگر نرسیدیم.
م نوشتیم اما به اجرای آن نرسیدیم. این ما حتی اساسنامه مؤسسه فرهنگ بازنشستگان را ه

 وجود داشته باشد و او بتواند ادامه دهد. هایی زمینه آید میخیلی مهم بود که شخص بعدی که 
 

 فرصت شد به آموزش پرسنل هم برسید؟
بودند و یا  مند عالقههمان استانداردهای مرکز آموزش مدیریت دولتی، کسانی که  اساس بر

 .کردند میشرکت  جا همان های دورهدر  دادند میمدیران پیشنهاد 
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 مؤسسه فرهنگی رفاهی بازنشستگان ایجاد نشد؟
شدن  با همین مباحث اتوماسیونی زمان همخیر؛ ما فقط اساسنامه را نوشتیم. شرکت بهور را هم 

 ایجاد کردیم.
 

 به یاد دارید ایده شرکت بهور از کجا مطرح شد؟
تأسیس شرکت لزوماً به معنای اجرایی بودن خود آن نیست. شما شرکتی را مسئول پیگیری امر 

 .کنید میو بر او نظارت  دهد میرا انجام  خواهید می، او همه اموری که شما کنید میخاصی 
 

شدن، مقاومت بدنه )از ترس بیکار شدنشان(  یا اتوماسیونی ها شرکتزمان تأسیس 
 وجود نداشت؟

 .افتادند نمیشدن  نشده مانده بود که به فکر بیکار قدر کار انجام نخیر؛ آ
 

 در دوران شما مورد دیگری هم اجرایی شد؟
 بله؛ یک کار سنگین دیگر اجرای نظام هماهنگ پرداخت در مورد بازنشستگان و شاغلین بود؛

درصدی ساالنه نبود بلکه باید نظام هماهنگ را در مورد شاغلین و  های افزایشیعنی بحث 
سال پیش بازنشسته شده را باید با  50که  ای بازنشستهیعنی پرونده  ؛کردیم میبازنشستگان پیاده 

. برخی از این کردیم میو حقوق او را برقرار  دادیم می، تطبیق کردیم میقانون روز بررسی 
مأموران بایگانی ما  گفتند میاجرایی  های دستگاهه شده بود که خود فرسود قدری به ها پرونده

به ازای هر پرونده مقداری پاداش  گفتیم می. ما از شورا مجوز گرفته بودیم و اند گرفتهبیماری 
. این واقعاً هم از نظر حجم کار و هم از نظر اینکه با اجرای این قانون میانگین دهیم می

درصد افزایش یافت، کار بسیار بزرگی بود. به عبارتی نقطه عطف در صدور حکم  50 ها حقوق
 بود.

 

 شما به فکر بانک بازنشستگی نیفتادید؟
 داشتیم و زمینه بررسی چنین پیشنهاداتی وجود نداشت. ای ریشهخیر؛ ما مشکالت ساختاری و 

 

 ؟یدده میاگر به سازمان بازگردید کدام اقدامتان را حتماً انجام 
 البته؛ برگشت ما که منتفی است اما برای مسئولین بعدی تقویت بنیه مالی صندوق را 

 . برای اطمینان از تأمین معیشت بسیاری کنم میعنوان خط قرمزی برای صندوق توصیه  به
، مدیر صندوق باید همیشه مراقب باشد که اصطالحاً کفگیر به ته دیگ نخورد. ها بازنشستهاز 
توجه به این امر چند مورد است. یکی اصالح قوانین و مقررات و انجام محاسبات  های راه

 آینده آن است تا این موارد  بینی پیشاکچوئری برای آگاه بودن از وضعیت کنونی صندوق و 
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 ربط تذکر دهند و پیگیری کنند تا به اجرا برسد. دوم اینکه مطالبات از  را به مسئولین ذی
جدی پیگیری کنند. دلیلی ندارد دولت به  طور بهمن اصالً معنا ندارد  دولت را که به نظر

 بازنشستگان بدهکار باشد. اگر صندوق متعلق به کارمندان است، شما پول را با وعده آینده 
! سوم مراقبت در وصول اید کردهو بعد هم از صندوق خود او برداشت  اید گرفتهاز خود او 

 شدن مجدد دولت. مورد دیگری هم که مد نظر  بدهکار کسورات جاری برای جلوگیری از
 من هست، سامانه اطالع از سوابق خدمتی شاغلین است که اطالع ندارم امروز وجود دارد 

 بر تواند میسال کارکرده وارد سامانه شود و کارمند  2یعنی اطالعات کارمندی که مثالً  یا خیر؛
 رما ببیند سوابقش ثبت شده یا خیر. در دریافت کسورات سهم کارمند و سهم کارف اساس

اینکه متوجه شود کسورات او پرداخت نشده سریعاً به قسمت مالی  محض بهاین شرایط 
. این اتفاق هم برای جلوگیری از بدهی مفید است و هم سازمان به کند میاعتراض و پیگیری 

 زرس است.یعنی هر کارمند خودش یک با آورد میتعداد کارمندان، بازرس به دست 
در مواردی وضعیت مظلومانه صندوق را مستند ارائه داد و  توان میبا داشتن اطالعات 

 پیگیری کرد.
 

 ؟دانید میترین ناکامی مدیریتی خودتان را چه  بزرگ
با زحمت تصویب  ریزی برنامهکه در شورای مدیریت و  هایی طرحعدم موفقیت در اجرای 

 کردیم اما به مرحله اجرا نرسید.
ما یک طرحی هم برای مسکن ارزان بازنشستگان داشتیم که تا مطرح شد بالفاصله سازمان 

تازه یک طرح  کنیم نمی. گفتیم کاری سازید میچه  کنید میامور اداری و استخدامی گفتند چه 
 دادیم که هم اقتصادی است برای سازمان و هم برای بازنشستگان مفید است.

 

 سفری هم تشریف بردید؟
یک سفر به مالزی و سنگاپور به  هایشان بزرگراهو نحوه اداره  ها صندوقبرای آشنایی با بله؛ 

همراه معاون شرکت آزادراه کشور و نمایندگان سازمان امور اداری و استخدامی داشتیم. از 
 گرفتیم و آوردیم. ها آنبورس مالزی هم بازدید کردیم و مکتوباتی هم از صندوق بازنشستگی 

 

 با تبدیل از سازمان به صندوق موافق بودید یا مخالف؟ شما شخصاً
دقیق به خاطر ندارم اما اساسنامه جدید صندوق را بر اساس هیئت عامل نوشته بودیم و حتی 

آن این بود که صندوق را از یک واحد  وسوی سمتکلیات آن در شورای سازمان تصویب شد. 

 اداری خارج کنیم و استقالل بیشتری پیدا کنیم.
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 خاطره شما چه بود؟ ترین تلخو  ترین شیرین
و با پیگیری  دادیم میرا در جهت منافع صندوق پیشنهاد  هایی تبصرهشیرین زمانی بود که 

و درد و دل  آمدند می ها بازنشسته. تلخ هم زمانی بود که شد میها در مجلس تصویب  این

افراد محترمی هستند و زمانی  ها بازنشسته. آمد برنمیکردند، کاری هم از دست ما برایشان  می
 اما امروز منبع درآمدشان حقوق بازنشستگی است. کردند میکارهای بزرگی 

را به من داد، دیدم خودش داخل بانک مانده  اش شمارهمدتی پیش بانک رفته بودم و فردی 

حقوق ما واریز  99. گفتم پس چرا نوبتت را به من دادی! گفت قرار است ساعت زد میو قدم 

 است. کننده ناراحتبشه اما هنوز نشده منتظر آن هستم. این مسائل واقعاً 

صندوق از بدو آغاز متأسفانه تعدادی بازنشسته داشته و با بدهی تأسیس شده و تا امروز 

و باید هر چه  شد میاین مسائل حل  داد میرا  اش هیبدهنوز ادامه دارد. اگر دولت همان زمان 
باشد تا یک بار مقابل  ای ارادهزودتر جلوی آن ایستاد. این کشور، کشور ثروتمندی است باید 

 را حل کرد. ها بدهی مسئلهآن ایستاد و 
 

 بسیار ممنون و متشکرم.
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 بار چه کسی به شما پیشنهاد داد رئیس صندوق شوید؟ اولین

آقای دکتر ربیعی که اوایل انقالب سابقه  9313یعنی شهریور  ،پیش نیم و  سال اولین بار یک

همکاری با ایشان را داشتم، از من دعوت کردند و موضوع را مطرح کردند. البته من واقعاً 

اقتصادی آن کار کرده بودم اما در مورد خود  های حوزهشناختی از صندوق نداشتم. قبالً در 
 صندوق اطالعات زیادی نداشتم.

 

 پیشنهاد جا نخوردید؟ از این
نداشتم و چندین پیشنهاد  ای انگیزهو واقعاً  سال بود که در دستگاه دولتی نبودم؛ 4بله؛ حدود 

که با آقای  ای سابقهخاطر  را نپذیرفته بودم. ولی صندوق بازنشستگی را به ها آنشده بود که 

ت و خوشحال شدم گذش ای هفته 8-3دکتر ربیعی داشتیم، جلسه گذاشتیم و صحبت کردیم. 
 به هر حالاند.  اما یک روز عصر تلفن شد و فهمیدم که حکم زده که گویا منتفی شده است؛

کارهای سخت کشور است. دالیلش را هم دوستانی که بیشتر از  وصندوق جز کنم میمن فکر 
با توجه به روالی که داشته و دارد کالً در کشور  به هر حالمن تجربه دارند، تشریح کردند. 

 کارهای سخت است. وجز
 

 بست چه بود؟  اولین تصویری که در ذهن شما از صندوق نقش
 خیر. ای بیمه های حوزهاقتصادی آن کمی شناخت داشتم اما در  های حوزهاز 

. شوند میمیلیون نفر  8میلیون نفر بازنشسته دارد که با افراد تحت تکفل،  923صندوق حدود 
 ترینش مهمدارند که  ای عدیدهخدمت کردند و اکنون مشکالت  ها سالهستند که  هایی انسان

 کاهش قدرت خریدشان است.
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هفته اول کارم واقعاً سخت بود و در استقرار من هم مشکالتی پیش آمد. همان روزی که  8

 درصد افزایش یابد 50باید  ها حقوقاعالم کرد  ای مصاحبهحکم را زدند مسئول قبلی اینجا در 

 بسیار بدی ایجاد شد. نظمی بیو 
. برای مثال اوایل بحث چرا برگشتی؟! اما چند اتفاق افتاد گفتم میاول به خودم  های هفته

. آمدن من داد میهزار تومان  50 ها بازنشستهبود که بانک صادرات به  الحسنه قرض های وام

مجدد در مورد این موضوع بود. از دوستان کارشناس خواستیم محاسبه  گیری تصمیمبا  زمان هم

ا بانک صادرات میلیون تومان قابل تأمین است. چند جلسه ب 8کنند و متوجه شدیم عدد حدود 

داشتیم مطرح نمودیم، دوستان هم کمک کردند و مبلغ وام تأمین شد. بعدازاین اتفاق فکر کردم 

درگیر کار شدیم.  کم کمو  در سفره مردم نمکی گذاشت توان میبا چند هفته پیگیری و بحث 
این است که ضریب اثرگذاری کاری که  کند میدر صندوق تنها چیزی که انسان را راضی 

 دهید بسیار باالست. انجام می
 

کاری را چطور در ذهنتان  های اولویتاولیه زمان ورودتان،  های تنشبعد از عبور از 
 مرتب کردید؟

سخت و  های بحثدسته هستند؛ یکی مسائل کالن صندوق است که  8کاری  های اولویت
های اقتصادی صندوق است. سعی کردیم در قدم اول، اوضاع  دارد، یکی هم حوزه ای پیچیده

اقتصادی صندوق را سامان دهیم. چند هلدینگ بود که تقریباً درونشان همه چیز وجود داشت. 

ضمناً در صندوق مرکزیتی هم نبود که بتواند کنترل کند. اگر ساختار در حد گردش مالی 
 پایین، احتمال دارد اتفاقات بسیار بدی هم بیفتد. وری بهرهنباشد، عالوه بر 

از طرفی هم سعی کردیم در صندوق آرامش ایجاد شود. معموالً با ورود مدیر جدید، همه 

. ابتدا سعی کردیم آرامش ایجاد شود و بعد متمرکز شدیم. باید شود میدگرگون  ها مسئولیت

اضافه اقدامات  ، بهشد می دهی نساماو هم وضعیت اقتصادی  شد میهم وضعیت جاری اداره 

 داشته باشد. ها بازنشستهجدیدی که اثری به حال 
 

میلیارد تومان هزینه که باید از بودجه دولت بیاید تا  1211رقمی حدود ماهانه 
 ترساند؟ شما را نمی مسئلهصورت بگیرد. این  ها پرداخت

اما در دورانی که وضع دولت  قدر بزرگ نبود؛ این ها رقمسال پیش  90بله؛ واقعاً ترس داشت. 

دولت  پولی بیدغدغه اصلی ما این است که با  هرماهخوب بود ارقام افزایش یافت. از پانزدهم 
منبع دارد؛ یکی کسورات شاغلین که عدد تقریباً ثابتی است، دوم سود  3چه کنیم. صندوق 

 دولت. های کمکش دهیم و سوم افزای دهی سامانآن را با  توانیم میکه  ها شرکت
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سپس کمک دولت برای سال آینده  شود میو کسورات مشخص  ها شرکتهرسال سود 

در سال  ها شرکت)اوایل ورود من( پیشنهادمان برای سود  9313. اما سال شود میمشخص 

حالی بود که سال گذشته  ثبت کرد. این در 5000بود، اما سازمان برنامه  9500رقم  9315
میلیارد محقق شده بود. هرچه ما استدالل کردیم که در اوضاع کنونی چنین افزایشی  9800

 90همه اذیت شدند.  9315ماه پایانی سال  3غلط است فایده نداشت. نتیجه آن شد که در 

تا کم  9500به بودجه ما اضافه کند، اضافه کرد اما باز هم  توانست میدرصدی هم که دولت 

 84تای دیگر مانده بود که مصادف با  9000تا به ما تحمیل شد که قبول کردیم اما  500بود. 

داستان حل شد و ما تا ظهر جمعه توانستیم پرداخت  وهفتم بیستاسفند شد. باالخره شب 

 کنیم.
 

با توجه به شرایط صندوق، از میان نهادهای حاکمیتی مثل سازمان برنامه، مجلس و 

 توانستید کار کنید؟ با کدام بیشتر دچار چالش شدید؟ تر راحتیک  با کدام خزانه،
دهه گذشته تصمیمات زیادی برای صندوق گرفته شده  8-3من اینجا تجربه زیادی ندارم. در 

که برخی از این تصمیمات آثار مخرب بسیاری داشتند. اولین پیشنهاد من به دولت و دوستان 

چه بوده و چه اتفاقاتی  ها گرفتاریانجام شود تا ببینیم علت این  این بود که یک واکاوی علمی
افتاده است.

. مثل بچه پولدارهایی که دادیم میتدبیرهایمان را با پول نفت پوشش  قبالً نفت بوده و سوء

. حاال رفت میو  داد میاما صبح یک چک  کند میرا دعوا  ها آنو شب پدرشان  کنند میخالف 
کنیم و بعد دنبال  یابی عارضهشده و دیگر خبری از پول نفتی نیست. اول باید   این پدر فوت

 تدوین نقشه راه و تعیین مسیر برای دهه آینده برویم.

و تفاوت زیادی ندارد که چه کسی رئیس باشد.  رود میمسیر امروز ما با شیب منفی جلو 

هم خواهد شد. تر عمیقحل نشود حتی  ای ریشهاگر مشکل 
 

اخیراً طرح بازنشستگی پیش از موعد مطرح شد و با مخالفت صندوق مسکوت ماند. 
 بیان کنید؟ تر دقیقامکانش هست پشت صحنه این مسئله را کمی 

مند بودند بتوانند  عالقه ها دستگاهوجود دارد و بعضی  وپرورش آموزشظاهراً تراکم نیرو در 

استخدام کرده بودند، زودتر از موعد بازنشسته کنند. این کار یعنی  جهت بینیروهایشان را که 

دیگری پاس دهیم و برای حل آن کاری نکنیم. ما طبق  جای بههنر ما این است که مشکل را 
که یک نیرو را در  دهد نمیرخ  جا هیچمطالعات قبلی مخالفت کردیم. اصالً معقول نیست و 

 کنیم. سالگی و در اوج پختگی بازنشسته 50
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شده  را طبق محاسبات انجام هر نفر های هزینه، گفتیم دستگاه کنیم نمیالبته نگفتیم اجرا 
چندین هزار برنامه  وپرورش آموزشبپردازد تا ما اجرا کنیم. چند دستگاه این کار را کردند اما 

 داشت، ولی بودجه نداشت و عمل نکرد.
 

ای که در صندوق دارید اصالحات ساختاری و پارامتریک را تا چه حد  تجربه با
 ؟دانید می پذیر امکان

بسیاری هم کردیم اما متأسفانه  های پیگیریقرار بود در برنامه ششم این موضوعات دیده شود. 
 از دستور کار خارج شد. دلیلی هر  به

 

 در خود دولت هم خارج شد.
کشوری مخلوط  های بحثتأمین اجتماعی تا حدی با  های بحثبله؛ در دولت خارج شد. البته 

. شاید کند میکارگری هست با اینجا فرق  های حوزهشد. سیستم و دیدگاهی که آنجا در مورد 
این موضوعات از برنامه ششم  به هر حالسال بمانند.  30مند باشند بیش از  شاغلین اینجا عالقه

موضوع به تأخیر  فعالًو قرار است احتماالً در قانون خدمات کشوری لحاظ شود.  خارج شد
 افتاده است.

در  ها صندوقنیست.  ای پیچیدهکارهای صندوق در این یک سال و قبل از آن، کارهای 
و مشخص است چه اقداماتی باید انجام  کنند میسال است که کار  های سالهمه دنیا هستند و 

نیست که مثالً ما ندانیم چه اتفاقاتی باید بیفتد تا صندوق از این وضعیت خارج شود و پیچیده 
 شود.

 

اجازه دهید طور دیگری بپرسم. کارشناسان بر لزوم انجام این اصالحات تأکید دارند. 
ما چیست؟ به نظر شما اصالً ذائقه  گیری تصمیماما در حال حاضر ذائقه دستگاه 

 ؟پذیرد میاصالحات را  ما، انجام گیری تصمیمدستگاه 
یعنی یک راه این است که همین مسیر را با شیب منفی برویم و  معتقدم راه دیگری نداریم؛

بسیار سنگینی به صندوق دهد. یک راه هم این است  های هزینهدولت دائماً مجبور باشد سالیانه 
که تغییراتی در این مسیر دهیم. به نظر من با توجه به وضعیت درآمدی کشور که عمدتاً متکی 

 90. شاید شود می تر سختبه نفت است و مشکالتی که ما داریم، هرچه به تأخیر بیفتد کار 
 بود. تر راحتسال پیش این کار 

 

در  گذاری سرمایه، ستاد رهبری گذاری سرمایهشما پس از انجام اصالحات در حوزه 
عنوان دو مزیت اعالم نمودید، چطور  صندوق را ایجاد کردید و انرژی و گردشگری را به

 این دو حوزه انتخاب شدند؟
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بزرگ کشور استفاده کنیم،  های هلدینگیک سال زمان برد. سعی کردیم از تجارب 

هلدینگ  5و اقداماتشان را بررسی و ساختار اقتصادی صندوق را تنظیم کردیم.  ها لدستورالعم

، گردشگری و مالی معدن و  صنعتتخصصی شامل انرژی، ساختمان، صنایع غذایی، 
تدوین شدند. البته یک گزینه  ها دستورالعملشد. مدیران خوبی به کار گرفته شد و  دهی سامان

اما به دالیلی از این کار منصرف شدیم. نمایندگان  یجاد کنیم؛هم این بود که هلدینگ مادر ا

. در صندوق یک معاونت اقتصادی شد میمجلس ایرادهای قانونی گرفتند و دوگانگی هم ایجاد 

. نهایتاً قرار شد شد میدشوار  ها سیستمو کنترل  کرد میداریم، آن هلدینگ هم یک رده اضافه 

 ، ایفا کند.دهیم مینقش هلدینگ مادر را معاونت اقتصادی صندوق با تقویتی که انجام 

است که قراردادهایی بسته شده تا بتوانیم نظارت دقیقی روی  ITیک بخش دیگر نظام 
 5-6. متأسفانه افتد میداشته باشیم. گاهی حتی با وجود نظارت هم اتفاقات بدی  ها شرکتهمه 

 60درصد سهم دارد. بخش خصوصی از  82-30مورد هم بود مثل پتروشیمی اصفهان. صندوق 

سال  8. ظرف خرد میقسطی  صورت بهمیلیارد تومان  950درصدش را به قیمت  59درصد، 
ما  های نمایندهچه کسانی  دانستیم نمیمیلیارد تومان از این پتروشیمی خارج شد. حتی  9000

هزار میلیارد تومان را با چند نفر آدم متوسط اداره کرد،  80یست در آنجا هستند. ممکن ن
ساختار قوی نیاز دارد. مثالً فرد دیگری از پاالیشگاه مواد گرفته و در دبی فروخته است اما 

 800میلیارد شده است. این باعث شد ما سود که نگیریم هیچ،  500هم   پولش را نداده و روی

نداشت. چون نظارتی روی  ای فایدهنماینده داشتیم اما  8آنجا  میلیارد هم بدهکار شدیم. ما

 که باید گزارش دهند. گفت نمینبوده و کسی  ها آن
در انتخاب عوامل دقت و نظارت کرد و  توان میهم  ایم کردهایجاد  اآلنبا ساختاری که ما 

رود. در کشور ما صندوق بیشتر از ایجاد اموال، دریافت اموال  سیستم باال می وری بهرههم 
 طورکلی بهداشته است. البته مواردی مانند آپاداناسرم را هم خود صندوق ایجاد کرده است. 

بسیار تخصصی درست نیست. چون بخش خصوصی در آنجا فعال و  های حوزهورود ما به 
وارد شویم که بزرگ باشند، مزیت اقتصادی داشته  هایی زهحوبنابراین باید در  موفق است؛

 باشند و دست و پای بخش خصوصی را هم نبندیم.
شرط  متفاوت بود اما امروز بحث انرژی است. گردشگری هم به ها مزیتچند سال پیش 

مزیت باشد. قبالً فلزات و  تواند میباشد که مسافران خارجی بیایند  ای گونه بهاینکه شرایط 
 دن هم بود.مع

خوشبختانه سال گذشته ما یک زیرمجموعه پ.پ.جم که از واحدهای بسیار خوب 
زیرمجموعه جم است و سهمی داشتیم که برای بانک ملی بود که آن را خریدیم، اخیراً نیروی 



96    تاریخ شفاهی مدیران صندوق بازنشستگی کشوری 

 

میلیون دالر الین  400انتظامی یک واحد بزرگ پتروشیمی دارد که در حال احداث است. 
درصد تخفیف دارد. دیروز کارهایش  80-30زمین دارد و خوراکش  هکتار 500اعتباری و 

 درصد از آن را خریدیم. 59انجام شد و 
 

اجتماعی بوده است. در تجربه  گر بیمه های صندوقترین مسائل، فساد  یکی از مهم

 دوساله شما فشاری برای اقدامات خاص به صندوق وارد شد؟
آورد و اصرار داشت که شخصی را در  ای رزومهس بار یک نماینده مجل اوایل زیاد بود. یک

 30یکی از واحدهای غذایی بگذاریم. گفتم رزومه را بدهید تا بررسی کنیم. دیدیم این عزیز 

چه ربطی به مواد غذایی دارد؟! اما ایشان  آهن راهمشغول بوده است. گفتیم  آهن راهسال در 

اگر قول  کنم میو به عبارتی آمده بود تا حکم را بگیرد و برود. گفتم یک سؤال  کرد میاصرار 
. گفتم اگر تو دهم می. گفت قول زنم میحکم ایشان را  اآلندهی مردانه جواب دهی من همین 

؟ به فکر فرورفت و گفت نه. سپردیم میو من در این کارخانه شریک بودیم، کار را به این آدم 
امانت.  در  است و خیانت المال بیت اآلنفقط اسراف بود اما  دادیم میدمان را گفتم اگر مال خو

 ؟ گفت حاال یک کاری کن.خواهی میچطور از من چنین کاری 
. نباید فراموش شود مینروید، این فشارها کم  ها خواهی زیادهاگر ابتدا محکم بایستید و زیر بار 

و ... خدمت کردند  وپرورش آموزشسال در  30-50کسانی هستیم که  دار امانتکنیم ما اینجا 

 مدیون هستیم. ها آنو به 
 

 نترسیدید که از طرف مجلس به شما فشار وارد شود؟
نظرم ارزش ندارد برای حفظ پست به هر کاری دست بزنیم. اگر قیامت و خدایی  خیر؛ به

 هست که هست باید سالم باشیم.
 

، این اقدامات کردید میاشاره داشتید که ابتدای ورودتان برای برقراری آرامش تالش 

 نبود؟ زا تنش
 خیر.

 

 راحتی ارتباط برقرار کنید؟ در برقراری آرامش، توانستید با کارمندان صندوق به
معتقدم مدیر نباید تفکر باال به پایین داشته باشد. باید کارمندان را مانند خواهر و برادرانش 

درصد مدیریت طوری باشد که کارمندان  20-10ارتباط قلبی داشته باشد. اگر  ها آنبداند و با 

 .شود میاحساس کنند رابطه عاطفی است بسیاری از مسائل حل 
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 کردید؟ تشکیالت صندوق را هم بازنگری
 کردن بر روی این مسئله هستند. یک تیم در حال کار

 

 چطور به این بحث رسیدید که ساختار باید اصالح شود؟
ساختار برای زمان گذشته بود و از نظر اجرایی نقایصی داشت. یک مشاور بسیار باتجربه در 

 کارشان نهایی شده است. کنم میاین حوزه انتخاب شد و فکر 
 

 بودجه چه تغییر و تحولی کرده است؟ فرآینددر دو سالی که اینجا تشریف داشتید 
اثرگذار باشد همین حوزه اقتصادی  تواند میتغییر خاصی نکرده؛ چیزی که در کنترل ماست و 

است. خوشبختانه اصالح ساختاری در صندوق ایجاد شد. مثالً توزیع سود بسیاری از 
درصد رسید. تالش کردیم سوددهی واحد  40-20ندارد شد و به پایین بود. همه استا ها شرکت

 درصد بوده است. 30-50سال  8را باال ببریم و خوشبختانه در این 
 

 در وصول کسورات مشکلی نداشتید؟
 خیر؛ روال عادی دارد.

 

 با خزانه مشکلی نداشتید؟
 جز آخر سال گذشته. خیر؛ به

با آقای  ای جلسهمیلیارد بود. آذرماه  8400-8200جهت اطالع شما عرض کنم کسری ما حدود 
دکتر ربیعی داشتیم. اعضای شورای اقتصاد آقای دکتر روحانی، آقایان دکتر نیلی، نجفی، 
فروزنده، نوبخت، سیف و ... هستند. به آن جلسه رفتیم و بحث کسری، سود و ... را توضیح 

 هایی بحثخت توضیح خواستند و جمهور هم از آقای نوب زیاد است! رئیس 5000دادیم. گفتیم 
مطرح شد. من مستند سازمان برنامه را داشتم، خالصه قول گرفتیم که حقوق آذر را بدهند و 

 2را مفصل توضیح دادیم. در  ها بحثکارگروهی در دفتر دکتر نیلی تشکیل شد و  ماه دیدر 
 رت خرید داشتند.شدت کاهش قد وارد شد و به ها بازنشستهسال دولت گذشته فشار زیادی به 

 

 کارگروه به نتیجه خاصی هم رسید؟
تا از  9800درصد اضافه شود که حدود  90جلسه کردند و قرار شد بودجه ما  بله؛ صورت

. دوباره به ما گفتند باید سهام بفروشید و هر طور ماند میمیلیارد  500و  داد میرا پوشش  8400
میلیون دالری از  900د سال پیش هم طلب هست تأمین کنید. مقداری سهام فروختیم، از چن

تصویب شد  شان مجموعه. ولی به هر فشار و دعوایی بود در دادند نمیکش داشتیم که  نفت
 بدهد. 9000و  9800تا هم دولت بدهد، در حقیقت دولت یک  9000
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اواخر دی بود که  کنم میجلسه با تأیید آقای دکتر روحانی رفت و فکر  این صورت

و به سازمان برنامه رفت و  جلسه زندگی ما شده بود؛ بسیاری کردیم. این صورت های پیگیری

جمهور به سازمان ابالغ شد. ما خیالمان راحت شد که دیگر ردیف را داریم.  توسط آقای رئیس
هم واقعاً بد  که آن و آن اینکه اموال صندوق را بفروشیم؛ ماند میاگر نداشتیم فقط یک راه باقی 

. از طرفی فقط امسال خرند نمیرا بفروشیم چون بدها را  ها خوب شدیم می بود و مجبور

 و سال بعد هم دیگر اموالی نبود که بتوانیم بفروشیم. گذشت می

 500جمهور بود. رفتیم و  اسفندماه کسری خودش را نشان داد، ما استنادمان ابالغ رئیس

ماه پیش به شما  8جمهور  یم وقتی رئیسما قانونی نداریم. گفت گفتند میتای خودمان را آوردیم. 

هم در سطح کشور اعتراض  ها بازنشسته. از طرفی کردید میابالغ کرده، باید راهی پیدا 
را زودتر پرداخت کردیم و حقوقشان مانده بود. یک هفته بسیار بد  ها آن. البته عیدی کردند می

جمهور ورود کردند و  ه آقای رئیسرا گذراندیم و من واقعاً مریض شده بودم. تا اینکه باالخر

جلسه بسیار به ما کمک کرد. گشتند و ردیفی برای کمک به مناطق محروم پیدا  آن صورت
 میلیارد به خزانه ابالغ کردند. 9000عصر  6کردند و عصر پنجشنبه ساعت 

 

همه اضطراب و فشار شما به مسائل ساختاری و آموزش هم توجه   در میان این

 ؟!کنید می
درصد کار مدیر انتخاب درست اوست. اگر  10هم باید انجام شود. من معتقدم  ها آنبله؛ 

 و کافی دهد میدرستی انجام  بتوانید مدیران الیق، توانمند و متخصص جذب کنید، او کار را به
یعنی  است که شما یک نظارت و هماهنگی داشته باشید. سیستم من تفویض اختیار است؛

 متمرکز نیستم، باید مدیر خوب بیاورید.معتقد به مدیریت 
 

صندوق در بحث کفایت حقوق بازنشستگان برای مخارج زندگی چه وظایفی دارد؟ 

امید را در دستور کارتان  های خانهمهر بود و امروز  های خانهبرای مثال در دولت قبل 
 تناقض ندارد؟ ها حوزهبازنشستگی به این  های صندوقدارید. از نظر شما ورود 

در دنیا چرا اما تا حدی و اگر بشود کارهایی انجام داد. صندوق در کل  ها صندوقبا استاندارد 

امتیازات صندوق بازنشستگی کشوری است که جای تقدیر از  ونیرو دارد و جز 600کشور 

 مدیران قبلی دارد. ما در اینجا تراکم نیرو نداریم.
 

یعنی چه، تأمین اجتماعی فقط در ساختمان  611داخل پرانتز، برای اینکه بفهمیم 

 نفر نیرو دارد. 2111قریب به  اش مرکزی
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که نسبت به  شود میصندوق صرف امورات جاری  های بودجهدر هزار،  3یا  8 کنم میبله؛ فکر 

نداری هر استان یک امتیاز بزرگی است. ما به دولت پیشنهاد کردیم در استا ها صندوقبقیه 

کنار استاندار باشد. طرحی هم تهیه شد و به دولت دادیم که  ها بازنشستهاز  ای مشاورهکارگروه 
 های ظرفیترا رصد کنند و از  ها بازنشستهبتوانند به استاندار مشورت دهند و مشکالت  ها این

تنهایی امکان انجام  درمانی استفاده کنند. صندوق به های بحثاستان مثل امکانات ورزشی یا 

 را در تمام کشور ندارد. ای گستردهچنین کار 
 

 بنابراین شما معتقد به وجود ارتباط میان بازنشسته و سازمان خودش هستید؟
بله؛ معتقدم. صندوق قانوناً این مسئولیت را ندارد و اگر درگیرش شود ممکن است از 

در ماه رمضان  ها دستگاهند مثالً فرض کنید بپذیر ها دستگاهمسئولیتش برنیاید اما اگر کشور و 

اما تأثیر بسیار مثبتی دارد. بسیاری از کارها  شود نمیبدهند، چیزی  ها بازنشستهیک افطاری به 

 ندارد یعنی به توجه نیاز دارد. ای هزینههست که 
 

بازنشستگی را هم سامان دادید. این را هم به همین  های تشکلشما در چند ماه اخیر 
 دلیل اقدام کردید؟

 بازنشستگی در کشور ساختاری ندارد. در حوزه کارگری یک ساختار هرمی داریم؛ های تشکل
، بعد استان و بعد سراسری است. ولی صندوق ها شهرستانابتدا  ها سیستمو در خیلی از 

اری پیشنهاد دادیم و به وزارت کشور هم فرستادیم کشوری است. ساخت صورت بهبازنشستگی 
ها به نسبت  رئیسه و مدیران مشخص شود. در کشور هم استان که در هر استان، شورا با هیئت

 شورای مرکزی ایجاد کنند. هایشان بازنشسته

هم ندارند. یک حسنش این  طرف حساب ما صدها کانون هستند که ساختار مرتبط با اآلن
متناسب با نیازهایشان ایجاد  هایی کمیسیونو  ها کارگروه، ها استاندر شورای  توانند میاست که 

 استفاده خواهیم کرد. ها آنکنند. ما هم از تجارب 

مشخص شدند. مثالً خراسان  ها استانانتخابات آن هم قبل از عید انجام شد و شورای اکثر 
یک شورای موقت تشکیل شده تا  رضوی یک نفر و یک شورا مسئول پیگیری باشد. فعالً

 بتوانیم مجوزش را از وزارت کشور بگیریم.
 

به  شوید میاشاره کردید بعضی اوقات که از کار و فشار خسته  ها سخنرانیدر یکی از 

. از آن دیدارها کنید میصحبت  ها بازنشستهروید و با  طبقه همکف و واحد مشاوره می

 خاطرات تلخ و شیرین دارید؟
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سال پای  35. مثالً معلمی که اند گذراندههستند که واقعاً عمرشان را در خدمت  هایی آدم

که فشار را  گیرد می، روحیه ها اینکشیده و سن باالیی دارد. آدم با دیدن  سیاه زحمت تخته

 تحمل کند.
کار بزرگ در کشور انجام  5-6اتفاق جالبی افتاد؛ فردی به نام علی نیازمند، قبل از انقالب 

 .اراک و ...  سازی ماشینشرکت ملی مس ایران، سازمان گسترش،  گذاری بنیانمثل  داد

های  و به دلیل همین گرایش سال دارد و چندین کتاب مذهبی دارد؛ 15آدم مذهبی هم هست، 

 درصد آدم سالمی بود. ایشان یکی  900مذهبی، بسیار مورد اعتماد بود. مطلقاً و 

 خودش  9355حضور داشت. سال  ها روسبا  آهن ذوبقرارداد از سه نفری بود که پای امضای 

 که توسط آن از آفریقای جنوبی قرارداد  کند میشرکتی ثبت  پس از آنرا بازنشسته کرد و 
 اینکه ایشان بازنشسته بود  اول انقالب، با های شلوغی. در بندد میتأمین اورانیوم را برای ایران 

 شرکت مس را  ها ییامریکا. جرمش این بود که به کمک کنند می اش تسویهبه چند جرم 

 اگر کسی این کارها  اآلنو جرم دومش هم این بود که اورانیوم خریده است. البته  ایجاد کرد؛
پیگیر بود که اوالً من بازنشسته  9352-51. ایشان از سال دهند میرا انجام دهد به او مدال هم 

از صندوق بازنشستگی حذف کنید باید دادگاه حکم دهد. من من را  خواهید میبودم، ثانیاً اگر 
 کسوراتی دادم و این پول خودم را به خودم دهید.

و تماس گرفتند و بررسی  شناختند میسال گذشته آقای شافعی از سازمان برنامه ایشان را 

کردیم. البته آقای دکتر جهانگیری معاون اول هم دستور داده بودند. شورایی در سازمان برنامه 

 طور ماه به 3. زاده نعمترا برگرداند. در خود وزارت صنایع هم آقای  ها این تواند میهست که 
و حکمش صادر شد. البته جدی پیگیری کردیم و به لطف خدا ایشان را به صندوق برگرداندیم 

این چند سال نیاز مالی نداشت. چند نفر از دوستان رفتند و حکم ایشان را تقدیم کردند و 

 ایشان هم یادداشتی برای من داده بود.
 

 احساس خوبی داشتید؟
در شرایطی که جاده نبوده باید با چه سختی و مشقتی  فهمم میبله؛ خودم آدم صنعتی بودم و 

کار وحشتناک سخت و این پروسه نیازمند چندین سال  رفسنجان برد؛ های بیابان تجهیزات را به

 است. خدا را شکر ایشان رضایت باالیی پیدا کرد.
 

 بسیار ممنون و متشکرم.
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 .لطفاً خود را معرفی بفرمایید
در دانشگاه شهید بهشتی  9361در مشهد. سال  5/4/9354متولد  ؛محسن بازارنوی هستم

 9349-43 یها سالیسانس مدیریت مالی خواندم. ل فوقهمان دانشگاه  9313حسابداری و سال 

در  9322تا  بعد از آنشرکت بافت بلوچ بودم.  9343-42 یها سالسازمان حسابرسی و 
در شرکت صادرات زرین توسعه صنایع  9315سازمان بازنشستگی کشوری و سپس تا سال 

 و معاون مالیعنوان  هم به شرکت مس ایران آمدم و به 9315بهشهر بودم. اواخر شهریور 

 اقتصادی مشغول به کار هستم.
 

 چگونه به سازمان بازنشستگی وارد شدید؟
من  پدرخانموقتی بافت بلوچ بودم آقای ثابت از شستا به سازمان بازنشستگی کشوری آمدند. 

هم در کار مس است، سردر سازمان بازنشستگی هم کار ایشان است، در شستا هم برای آقای 

کردند. ایشان من را به آقای ثابت معرفی کرد و گفت حسابداری خوانده، صحبت  ثابت کار می
به  9342کردیم و آقای ثابت از من خواست معاون مدیرکل در قسمت حسابداری باشم و سال 

صورت دولتی بود یعنی کسورات  به 9355-46 یها سالمحاسبات سازمان  سازمان آمدم.
ماند. دستگاه  گرفت و در خزانه می شد اما سازمان پولی نمی بازنشستگی توسط سازمان ثبت می

فرستاد تا سازمان  سپس پرونده را می کرد یماجرایی حکم بازنشستگی فرد را صادر 

های اجرایی از  کرد. دستگاه اجرایی پرداخت می بازنشستگی رسیدگی کند. حقوق را دستگاه

با تیمش به  9346دادند. آقای ثابت اواخر  گرفتند و حقوق می محل کسور از خزانه پول می
دار کل کشور(، یک نفر از بانک  زاده )خزانه آنجا آمد. آن زمان شورای سازمان آقای فاطمی

ها درست چیده شده  ریزی( بودند. مهره مرکزی، آقای عسگری آزاد )از سازمان مدیریت برنامه
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حسابرسی  مؤسسهدانستند. آقای محمودزاده، مدیرعامل وقت  بود، یعنی مشکالت را می

های سازمان را تهیه کردیم.  صندوق، گروهی تشکیل داد و با رسیدگی به اسناد ناقص حساب

ما را چه کسی  های ها نامه زدیم، ببینیم چک میزان بدهی دولت مشخص نبود. حتی به بانک
سال  83های مالی را پس از  وصول کرده؟ کپی گرفتیم، سند حسابداری زدیم و اولین صورت

ها را به  قطور هم شد چون مجبور بودیم تمام یادداشت تهیه کردیم. 9342از تأسیس در سال 

سازمان برای مؤسسه  2تفکیک افشا کنیم و به دولت بگوییم چقدر به ما بدهکار است. طبقه 

مالی بسیار خوبی نوشتیم. شرکت کامپیوتری بهور متعلق به  یها صورتحسابرسی بود و آنجا 

های خودمان  مکانیزه از بچه های یطراحسازمان را هم کمی گسترش دادیم و خواستیم در 

استفاده کنیم. مهندس وزیری واقعاً از نیروهای بسیار خوب و مسلط آنجاست و با تجاربی که 
 های یگیریپبا  زمان همشدن کارها و  سیار خوبی برای ما در زمینه مکانیزهداشت اقدامات ب

 متعلق به خود سازمان واریز گردید. یها حسابجای خزانه به  هانجام شده پول کسور دیگر ب

داد، بعد  دادیم و دستگاه اجرایی حقوق می هایی تهیه کردیم، فرم یک را برای حقوق می فرم
تأیید شود.  رفت تا دادیم. فرم به استان می حقوق می مقدار bنفر  aکردیم و به  ما فرم را پر می

ها  سیستمی درست کردیم که به تعداد زیادی کارشناس حسابدار نیاز نداشته باشد و در استان
ها متفاوت بود. سیستم اسناد با توجه به شاغل  سند حسابداری تهران با استان نفر بگیریم. 8-9

ها برای رسیدگی تقسیم شده بود. تا یک سال اسناد را در تهران  ها بین بچه و بازنشسته استان

ره شما 8شود البته روی سند  می مستردشود و به هر استان  رسیدگی می اآلنداشتیم اما  نگه می

زنیم یک شماره صورت تهران و یکی هم شماره صورت استان است که به کمک آنان  می
 .کند یمحسابرس ردیابی 

 کشید تا یک  طول می ها ماهسیستم احکام بازنشستگی را مهندس وزیری نوشت. قبالً 

 حکم صادر شود. با سیستم امروز اگر پرونده مشکلی نداشته باشد، ظرف یک ساعت 

سالی که من در امور مالی  90خوبی ایجاد کردیم و  فرآیندشود.  حکم بازنشستگی برقرار می
 برخی آمد. قبالً  حساب می تمام کشور پول به ترین اتفاقی برای پول ما نیفتاد. از بودم کوچک

 گرداند. ما  گفتند ما اشتباه پول ریختیم، برگردان. بانک هم بدون اجازه ما برمی به بانک می

 ها جا انداختیم که این پول مثل حساب دولت است و اجازه ندارید یک قرانش  برای بانک

 را برگردانید.


 آن زمان بانک صادرات بود؟
 علت که بیشترین شعب را در سراسر کشور داشت.  این  بله؛ بانک صادرات را انتخاب کردیم به
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 بدنه صندوق بابت این کارها مقاومتی نکرد؟
شوند اما  ای اخراج می کردند با مکانیزه شدن، عده نفر بودند، ابتدا فکر می 600چرا؛ حدود 

کاهش دادیم و استقبال زیادی شد  350را با رضایت خودشان به حدود  600طور نشد.  این

چون متوجه شدند کار اصولی است. شمایل سازمان بازنشستگی در میدان فاطمی ساختمان 
ها، کامپیوترها تجهیز شد، میزها عوض شد، درها  شدن سیستم زهآلومینیومی کثیفی بود. با مکانی

وزارت کشور شدیداً چنین ساختمان  اآلنای شدند و ... ساختمان شیک و قشنگی شد.  شیشه

 هاست. دارایی بازنشستهساختمان خواهد اما این  شیک و تمیزی را می
 

 شما تا چه زمانی در قسمت مالی بودید؟
سازمان تأمین اجتماعی رفت و آقای طوبایی رئیس سازمان شد، من وقتی آقای ضیائی به 

معاون اداری مالی شدم. قبل از آن آقای محمدزاده مدیرکل مالی بود و من معاون ایشان بودم. 

حساب مستقر هم داشتیم که آقای حشمتی بود. بعد آقای محمدزاده مدیرعامل  آن زمان ذی
 مؤسسه حسابرسی و من مدیرکل مالی شدم.

کم با قوانین بازنشستگی پیش از  هایمان بود اما کم هایمان بیشتر از هزینه اوایل وصولی

موعد به کسری خوردیم. گفتیم پیش از موعد به نفع نیست اما کسی گوش نکرد. گفتیم حداقل 
 کسورات ما را باید دهید و باالخره کسورات ما را دادند.

 

دولت، از سمت سازمان برنامه یا خزانه مالی و تعیین بدهی  یها صورتزمان تنظیم 

 واکنشی نبود؟
 کردند چون سازمان بازنشستگی باید تکلیف خودش را روشن  استقبال می ها آنخیر؛ 

 کرد. می
یا وظیفه دولت برای پرداخت کسری صندوق  ها یبدهمدام با سازمان برنامه و دولت برای 

کرد. اولین  استقبال می ها حسابشدن  ف بحث داشتیم، بنابراین دولت از نظم مالی و شفا
تهیه کردیم، به شورا بردیم و  9342بود را در سال  9346های مالی که منتهی به سال  صورت

 تصویب شد.

بندی اضافه کردیم   آن زمان به قوانین کل بودجه کشورآوردیم،  زمان تهیه بودجه فشار می

وظف بود مبلغی بابت بازپرداخت کمرنگ شده است. بر اساس آن دولت م اآلنکه به نظرم 

کشوری و آستان قدس صندوق نیروهای مسلح صندوق اش به سازمان تأمین اجتماعی،  بدهی

 پرداخت کند. از بابت همین بند تعدادی شرکت را گرفتیم.
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 های صندوق محدود بود؟ تا قبل از آن شرکت
کم  کم ها آنواگذار شد. برخی را هم رد دین گرفتیم، با وجه  یضعیف یها شرکتبله؛ بعد هم 

مجوز شورا را گرفتیم گذاری صندوق با سرمایه یک میلیارد تومان تشکیل شد.  شرکت سرمایه

 بردیم. را به بورس میشرکت کردیم و  منتقل می ها شرکتآن به شد  نهایی می که ها و دارایی

 

هایی که دولت واگذار کند، بیشتر چه کسانی  زنی با دولت برای شرکت چانه فرآینددر 
 درگیر بودند؟

گذاری در ایران  معاون اقتصادی مرحوم دکتر تربتی به همراه رئیس صندوق آقای ثابت. سرمایه

هم تازه فعال شده بود، آقای ثابت چندین سال در شستا بود بنابراین ایشان بازار سرمایه را 

شناخت. به دولت گفت حسابرس این عدد را تعیین کرده، همین مبلغ را به من  ی میخوب به
ما در پتروشیمی جم، خارک، شیراز،  اآلنهای پتروشیمی.  ید. گفتند چه بدهیم؟ گفت طرحهبد
 های آن مقطع است. ها همه واگذاری آوران هستیم. این فن

 
 ها آنرا تجربه کردید، رویکرد رئیس سازمان )آقایان ثابت، ضیائی و طوبایی(  3شما 

 چطور بود؟
درصد دیگر  85ها کمرنگ شد. مثالً در پتروشیمی جم،  گذاری هرچه جلو آمدیم بحث سرمایه

های من واگذار شده،  گفت شرکت را زمان مهندس طوبایی گرفتیم. کمرنگ شد چون دولت می

دهم. زمان خانم  را می کنم و پولش ها را در بورس عرضه می دولتی هستند، این بقیه نیمه

 ها را دادند. ها بدهی داشتیم، مقداری از این پول عطاریان با این عنوان که به بازنشسته
سال آنجا بود. من معاون مالی، ایشان معاون فنی و آقای پاینده معاون  30خانم عطاریان 

اال آمد تا معاون اقتصادی بود. خانم عطاریان کارشناس، معاون مدیرکل و ... را تجربه کرد و ب

 فنی و بعد هم مدیرعامل سازمان شد.
 

 از سازمان جدا شدید، با عالقه پیگیر مسائل سازمان هستید. با اینکه
های من هستند و با هم  های قدیمی آنجا همه دوست ها در جامعه پر شده. ضمن اینکه بچه این

ت، چقدر باید حقوق بدهد، دانم امسال و سال آینده کسری صندوق چقدر اس ارتباط داریم. می

 ماند و ... . چقدر در بودجه بگذارد، چقدر کسری می
 

اداری بودید، در خصوص سرمایه انسانی هم اقدامی انجام و زمانی که معاون مالی 
 دادید؟
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ها به سمت بازنشستگی  سال بود، یعنی سابقه 94بله؛ آن زمان متوسط سن اشتغال سازمانی 

پروری داشتیم، البته وجهه سیاسی سازمان  هایی مثل جانشین رفت. در سازمان برنامه می

 چربد. اش می یکارشناسبازنشستگی به وجهه 
 

 ممکن است این را کمی توضیح دهید؟
ای ندارد و از بیرون آمده است. مثالً  را مدیرکل بگذاریم که هیچ تجربه xفرض کنید آقای 

آقای مختارزاده آدم مسلطی است و در آن سازمان مختارزاده شد. مدیرکل استان تهران و مسلط 

های سیستم را بگیر.  اشکال روز هرین و بنشبگو آقای مختارزاده اینجا  .افزاری بود به برنامه نرم
شود. به هر  میلیارد تومان می 9-8اشتباه پیدا کند در ماه  5همین کار منفعت بسیاری دارد. اگر 

سازمان است که افرادی که مورد اعتمادشان هستند را سر کار بیاورند اما  رؤسایحال این حق 
 خصص دارند.اند، توانایی و ت باید توجه داشت که افرادی که از قدیم بوده

 

 در بحث آموزش چطور؟
ی آموزش اعنوان مشاور آموزشی نگه داشتم. خانمی هم بود که دکتر من دکتر صمیمی را به

ها گفتم نیازسنجی کنید هر کس چه چیزی الزم  داشت و یک آقا که بسیار دقیق است. به این

یم و حتی تک افراد مصاحبه کرد و فرمی درآورد دارد؟ ایشان با تخصص خودش، با تک
ریزی کردیم که چه  برنامه همان هنری و ورزشی افراد را هم استخراج کردیم. روی های ییتوانا

مدیریتی در سطح کارکنان و مدیران داشتیم، مثالً  یها برنامهکسانی و چقدر باید آموزش بروند. 

خواستیم سیستم چهارگون را برای اتوماسیون اداری پیاده کنیم، گفتیم همه مدیران به  وقتی می
طبقه باال بیایند، کامپیوتر گذاشتیم و استاد آوردیم تا درس دهد. این کار مسئول دفترها بود اما 

ا اگر یک روز مسئول دفتری نبود کار لنگ نماند. این گفتیم خود مدیران هم یاد بگیرند ت
 نیز برگزار کردیم. ها استانرا در  ها دوره

 

در بحث مدیریت سرمایه یا منابع انسانی، در حوزه رفاهی کارکنان سازمان اقدامی 

 داشتید؟
انم کنم وقتی خ زمان ما در قسمت رفاهی، کارکنان نماینده داشتند. یک کمیته داشتیم که فکر می

دانم چه نیازی  عطاریان رئیس سازمان شد آن را حذف کرد. گفت من از خودتان هستم و می

بستیم.  ها را بر اساس سقف بودجه می دارید. من اعتقاد داشتم باید بماند چون آنجا تخصیص

تعلق  حقوق اضافهصورت فرموله  یم و بر اساس کار بهراه انداخت یور بهرهآنجا ما یک سیستم 

 شدن دارد. باید برخی قیدها کیفی شوند. ، این سیستم هنوز جای تکمیلگیرد یم
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 زمان طراحی و نصب چهارگون شما در سازمان بودید؟
 بله.

 

 این کار را شرکت بهور انجام داد؟
سیستم آورد. بعد گفتند چون وزارت رفاه  3-5بله؛ تا جایی که یادم هست شرکت بهور 

باشد که بتوانیم ارتباطات بین خودمان و وزارت رفاه را  چهارگون است این هم چهارگون

 مکانیزه کنیم.
 

 آید؟ سالش را یادتان می
 بود. چون در زمان چهارگون من معاون بودم. 9328بعد از 

 

 شد؟ کارها کامالً دستی انجام می
 بله.

 

 چهارگون دستور وزارت رفاه بود؟
خریدیم. از دارندگان چهارگون نظرسنجی  ا میکردیم ی افزاری را یا طراحی می خیر؛ برنامه نرم

 کردیم، گفتند خوب است و وزارت رفاه هم داشت.
 

 کردن ایده شما بود؟ اتوماسیون
 های یستمسشدن  اتوماسیون که ضرورت سازمانی است و آقای ثابت شدیداً دنبال آن و مکانیزه

گشتیم اما نبود و این مشکالت هنوز هم هست.  می یا نامهعملیاتی بودند. بعداً نیز گاهی دنبال 
هایی که به  شود چطوری همه پرونده برای همین اتوماسیون اداری را راه انداختیم. گفتند نمی

را اسکن کنیم؟ برای همین به مشکل خورد. آن زمان فکر کردیم که پرونده  آید یمسازمان 
آالرمی  ؛ وس برود، او هم یک اینتر بزنداینجا باشد، روکش آن اسکن شود و نامه پیش کارشنا

کند و به  به دبیرخانه برود که پرونده این نامه را بیاور. کارشناس به پرونده رسیدگی می

 گرداند. دبیرخانه برمی
 

 ها و ستاد مرکزی هم تعریف شده است؟ این اتوماسیون بین استان
ها و سیستم احکام  مه حساباش بود که تعریف شود. در سازمان بازنشستگی ه بله؛ برنامه

یعنی کسی که دیروز در استان اصفهان بازنشسته شده امروز در ؛ هستند روز بهبازنشستگی 

 و این کار بسیار خوبی است. شود یمسیستم پیدا 
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 نظام آمار و ثبت سوابق هم در حوزه کاری شما بود؟
ریزی بیشتر بحث آمار  بله؛ این واحد هم از واحدهایی بود که کارش مغفول بود. در دفتر برنامه

داشتیم چون آمار فقط باید از یک کانال بیرون برود. آن زمان آقایان امینی و انتظاری هم آنجا 

ه و سال 5. روی برنامه گفت آمار چون وزارت رفاه دائم میاندازی کردیم  بودند. آنجا را راه
ای شد و سازمان  ها هم کار و یک کتاب استراتژی منتشر شد اما متأسفانه کتابخانه استراتژی

 اش کند. نتوانست در بدنه پیاده
 

 در حال تدوین برنامه استراتژیک هستند. اآلن
 بله.

 

 قبل از اینکه واحد آمار را تشکیل بدهید، چگونه بود؟
داد. آقای امینی که آمد فرمی تهیه و اول  جدول می صورت بهها را شرکت بهور  آمار بازنشسته

 ماه منتشر کرد. هر
 

 ؟کردید یمهم منتشر  عملکردگزارش 
تهیه کردم. ما ساالنه  9322و یک گزارش جامع هم سال  9328بله؛ من یک گزارش در سال 

را  9322کردیم اما قبل از آن پراکنده بود. فرض کنید گزارش سال  ین مواردی را تهیه میچن

چند جا فرستادیم. گفتند سازمان بازنشستگی پول ندارد حقوق بدهد، چرا چنین چیزهایی تهیه 
 ها باید در سوابق بماند. که این شود؟ درحالی می

 

 یعنی روی انتشار گزارش عملکرد مشکل داشتند؟
 گفتند هزینه است اما من قبول ندارم، این باید تهیه شود و الزم است. خیر؛ می

 

 مالی و فنی است هم رسیدید؟-ای که حلقه وصل اداری محاسبات بیمه شما به
کردیم و عالقه زیادی داشتم. آن زمان آقای نوروزی در بانک  بله؛ روی اکچوئری کار می

کم دانشکده اکو فعال شد. آقای  داد. بعد کم مرکزی تنها کسی بود که اکچوئری انجام می

را هم داشتیم که به صندوق  زاده یروغنم داد. آقای نوروزی اولین اکچوئری را برای ما انجا

 دارد. DCو  DBهای قدیمی بود و یک کتاب هم در مباحث  نفت رفت. ایشان از بچه

از روی این  ها آندادیم.  یشنهادپبه سازمان حسابرسی گفتیم مبنا این است و استانداردهایی 
که  84-2و استاندارد  33های بازنشستگی را درآوردند. استاندارد  مطالب، استاندارد صندوق

 ها هستند. ها و شرکت برای صندوق
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 رابطه شما با مجلس چگونه بود؟
رفتیم. بستگی به موضوعی داشت که در  بسیار خوب و تنگاتنگ. من و معاون فنی با هم می

کردیم چون دولت به ما  گفت نروید اما گوش نمی شد. دولت می یکمیسیون اجتماعی مطرح م
آمد که برویم. زمان گرفتن بودجه،  گفت بیا. خودمان هم بدمان نمی داد. مجلس می کم پول می

 حضور در آنجا بسیار تأثیر دارد.
 

 توصیه شما به برقراری این ارتباط است؟
زاده از  با دولت و مجلس و سازمان برنامه باید ارتباط خوبی داشته باشید. آقای بخشی  

کند اما سیاسی نیست،  خوبی پیگیری می های آنجا و مدیر مالی در زمان من بود. ایشان به قدیمی
 ها کار آقای اسالمیان و آقای ترابی است. . ایناستکارشناس 

 

 و ... . ها یمجلس؟ از بابت انتظارات آمیز نیست ارتباط با مجلس مخاطره
ها را کنترل کند. ولی شما مثالً بازارنوی را عضو  خیر؛ این چیزها هست. مدیریت باید این

آورد. خب بگذارید، دیگر چه  میلیارد تومان می 50اما برایتان ؛ گذاری مدیره پگاه می هیئت
 خواهید! می

 

 کنید؟ این ارتباط را توصیه می ها یهحاشو  ها یبآسپس شما با وجود 
هایتان در  . اگر همه شرکتشناختند یمبله؛ من دائم در کمیسیون اجتماعی بودم و همه من را 

نفر حقوق بدهید که سال دیگر به  9500هزار میلیارد تومان سود بدهد باید در ماه به  8سال 
و همه وقت را روی بودجه  ها را رها کنید کند شرکت رسد. پس صرف می هزار نفر می 8باالی 

بگذارید. زمان تدوین بودجه باید گزارش و آمارهای مرتبط ارائه شود، زمان تصویب قانون هم 
 شرح داده شود. ها یندهنمابا ارتباطات، بار مالی قوانین برای 

 

 ها چطور بود؟ ارتباط شما با کانون
را به داخل  ها آنشدند.  طلبکار بودند و جلوی سازمان جمع می 9341خوب بود. قبل از سال 

گذاشتند و  کردیم. گاهی خودشان مراسم می آوردیم و در نمازخانه برایشان صحبت می می
رفت یعنی باید اهمیت بدهیم. خانه  رفتم. رئیس سازمان هم می کردند، من حتماً می دعوت می

ها هم تقریباً از زمانی که آقای مصری وزیر شد کلید خورد و همه دنبال کردند.  مهر بازنشسته
باید یک بازخورد  اآلنهای مهر اما  آن زمان بسیار راضی بودند؛ هم از سفرها و هم از خانه

 علمی بگیریم.
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اما دیدیم بازتاب ؛ مقطعی گفتیم قسمت اداری سازمان بازنشستگی را آنجا مستقر کنیم
 صفحه  8خواهد در  خوبی ندارد. وجودشان مزایایی دارد؛ مثالً رئیس سازمان می

خوانند. این از طریق خانه مهر توزیع  هم تا نقطه آخرش را می ها آنها صحبت کند،  با بازنشسته
 گفتند هر کس کار دارد بیاید، اتاق مطالعه و ... زده بودیم. شد و می می

 

 ایسا ارتباط داشتید؟ المللی مثل بین با نهادهای
ارتباط سازمان تأمین اجتماعی  اندازه بهبیشتر در سطح رئیس سازمان بود اما  ها آنبله؛ ارتباط 
 پررنگ نبود.

 

 ها نبودید؟ به فکر گرفتن آموزش با استفاده از امکانات آموزشی این
 از ایسا یاد گرفتیم.ها و ... آن زمان نبود و  سری از همین نسبتچرا، مثالً یک

 

 خودتان هم فرصت کردید سفر بروید؟
 روزه به فرانسه رفتم. 8بله؛ یک سمینار 

 

 آن زمان چه سمتی داشتید؟
 معاون بودم.

 

 اقدامی انجام دادید؟ ها بازنشستهدر خصوص بحث درمان 
بحث بیمه تکمیلی از قدیم بود. دولت و مجلس باید همت کنند و خدمات درمانی بدهند. 

شکند. از نظر بار مالی یک اشتباه است اما از نظر خدمت  کمر سازمان بازنشستگی را میدرمان 
اش چقدر  یمالنژاد به خانم عطاریان گفت بار  به بازنشسته کار خوبی است. آقای احمدی

 تا شده است. 400 اآلناما ؛ تا 900است؟ ایشان گفت 
 

 بیمه تکمیلی از زمان آقای ضیائی بود؟
سازان حافظ که وابسته به خدمات درمانی است، بیمه تکمیلی  زمان ما بود. ما با بیمه آتیهبله؛ 
میلیارد تومان شد.  900میلیارد تومان و بعد هم  40میلیارد تومان و بعد  50بستیم. حدود  می

مجلس باید قانون بگذارد که بیمه تکمیل درمان معنی ندارد، همان خدمات درمانی را انجام 
 دهید.

 

 درمان یها بحثتمرکز کند و وارد  ها یمستمرپیشنهاد شما این است که سازمان روی 
 نشود؟

 بله.



440    تاریخ شفاهی مدیران صندوق بازنشستگی کشوری 

 

 با بازنشستگان خارج از کشور چه ارتباطی داشتید؟
این  و ؛گفتند اگر بخواهیم در حکممان تغییر بدهیم باید از فالن کشور به ایران بیاییم می

توسط کارشناس  برایمان هزینه دارد و ... . گفتیم یک وکیل بگیرید اما از راه دور پشت اینترنت
. این کار خانم کرد یمچک  ما شناسایی شوید. کارشناس ما پاسپورت و نام و عکس و ... را

 عطاریان بسیار خوب بود، همه استقبال کردند و بارها تشکر آمد.
 

 نبود؟در بدنه سازمان مخالفی 
گفتند حتماً شناسایی بشود. یکی از کارهای خانم عطاریان، زمانی که مدیرکل درآمد و  فقط می

کرد، پشت  هزینه بود، همین بود. روز و ساعت را با بازنشسته خارج کشور هماهنگ می
 کرد. نشست و او را شناسایی می سیستم می

 

 شما در بحث بانک بازنشستگی هم بودید؟
بانک امیرکبیر را تأسیس کنیم. به نظرم تأسیس این بانک از کارهای خوب بود. خواستیم  می

اما گروهی نگذاشتند بانک تشکیل شود. در ؛ تقریباً مجوزش را هم از بانک مرکزی گرفته بودیم
که  ها آنها را سهامدار کنیم و پول  زمان ریاست آقای طوبایی هدفمان هم این بود که بازنشسته

میلیارد تومان است در بانک خودشان بچرخد. برای کارمندان شعب سراسر  9400ماهی  اآلن
های بازنشستگان استفاده کنیم. کار بسیار بزرگ و خوبی بود. اگر به سازمان  کشور هم از بچه

تواند  کنم. آقای اسالمیان هم با ارتباطاتی که دارد می بازنشستگی برگردم بانک را پیگیری می
 85ها هم سود دارد. در مراسم بازنشستگی  یجاد این بانک برای بازنشستهاین کار را بکند. ا

 الحجه آن سال به آقای طوبایی گفتم اعالم نکن اما ایشان اعالم کرد. ذی
ها بدهیم. البته این تبعات  خواستیم صندوق بازنشستگی را در بورس ارائه و به بازنشسته می

ند. این کار را بسیار دنبال کردیم اما نشد ادامه دهیم هم دارد و گروهی هم باید این را کنترل کن
 و بیرون آمدیم.

 

 ترین خاطره شما از سازمان بازنشستگی چه بود؟ ترین و تلخ شیرین
سال از عمرم را در سازمان بازنشستگی بودم  90سال است. حدود  40تا  60امید به زندگی 

خوبی از دولت گرفتیم، دوران بسیار  های خوابیدم. در مقطعی دارایی گاهی حتی شب آنجا می

های قبل از سال  خوبی بود. هم دارایی گرفتیم و هم توانستیم حقوق بسیار پایین بازنشسته
هزار  800دفعه به  یک 9341گرفتند اما سال  هزار تومان می 50-60را باال بیاوریم. مثالً  9341

 تومان رسید.
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برسانیم،  ها بازنشستهخواستیم پول را به  اسفند می 82سختی هم زیاد داشتیم. گاهی 

 رفتند که این پول را برسانیم. ها می ها به بانک نشستم و بچه پنجشنبه در سازمان می

 جا هست. کاش شیوه مدیران عوض شود. سازمان بازنشستگی  شیرینی و تلخی همه

 ای را نباید  قدر روی آن کار کرده ینا. نیرویی که برای من خرج کرد تا بازارنوی شدم

راحتی از دست بدهی. دیکته ننوشته، اشتباه ندارد، از دست دادن نیروها برای خود سازمان  به

 ضرر دارد.

میلیون اشتباه کرده بود، پیش مدیرش آمد و گفت من چنین اشتباهی  90مدیری  بار یک

ام،  میلیون هزینه کرده 90برای تو  اآلننه من تا همین  کنید. گفت دانم اخراجم می ام، می کرده

 چرا باید اخراجت کنم؟!
وقتی آقای اجاللی به سازمان آمد گفت مدیرها وقتی به سازمان آمدند حق دارند هر کسی 

سوزی نیست. هر زمانی اراده کردی  ام و آش دهان را تعویض کنند، به ایشان گفتم خسته شده

آیم به تو مشورت  دهم، بعد هم می دیگر، من کار را تحویل می عوضم کنی بگو یک هفته
گفتند جلسه داریم، خانم  90:55خواستند بازارنوی را عوض کنند، ساعت  ها می دهم. این می

. به طبقه باال رفتیم، همه دانم ینمعطاریان به من زنگ زد و گفت جلسه برای چیست، گفتم 
آمدند و نشستند. آقای رونقی مسئول دفتر رئیس سازمان من را صدا زد گفت آقای اجاللی با 

، امروز دهمکاری کنی توانید ینم یگردتو کار دارد. پیش ایشان رفتم، گفت راستی شما گفتی 

گذشت و خودش جلسه تودیع شماست. گفتم شما اختیار داری اما اصالً روش درستی نیست. 

 ماه، بدتر از این حالت تغییر دادند. 3را ظرف 
 

 ای که شما از سازمان بیرون آمدید، واکنشی در سازمان ایجاد نکرد؟ با شیوه
ها زندگی کردم،  سال اینجا با بچه 90روز به من وقت بدهید چون  8به آقای اجاللی گفتم، 

زدم. طبقه اول تا پنجم ساختمان سازمان  ها زنگ تک مدیران استان باید خداحافظی کنم. به تک

اما این شیوه تعویض ؛ را رفتم و گفتم اگر از من بدی دیدید ببخشید و خداحافظی کردم
 نیست.

 

 دهید؟ اید انجام دهید را انجام می اگر به سازمان برگردید، کدام کاری که قبالً نتوانسته
انجام دهند بحث نظام چندالیه یکی همان موضوع بانک است اما بهترین کاری که باید 

ای نداریم. با این شرایط،  بازنشستگی است. حتماً باید نظام چندالیه را دنبال کنیم. واقعاً چاره
توانم مثالً حقوق  دهم. دولت باید بگوید می ها را می دولت مجبور است بگوید من فقط حداقل

یعنی من ؛ صندوق درست کند خواهد برود خودش میلیون تومانی را بدهم، بقیه هرکس می 8
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برویم یک صندوق دیگر  اآلندهم. از  درصد می 5درصد بدهد من هم  5گویم هرکس  می

-3گیرد  تومان از این می 8-3صندوق داشته باشند.  8تا زمان بازنشستگی  برایشان درست کنیم

اغلین ایجاد های چندالیه را برای ش شود. باید صندوق تومان می 6هم  تومان هم از آن، روی 8
توانید کسور را  گیرید اما می برابر حداقل حقوق کسور را نمی 4اند  کنند. از یک سالی گفته

خواهد بیشتر بگیرد برایش چارچوب تعریف  روی یک صندوق جدا تعریف کنید. اگر کسی می

اینکه محاسبات اکچوئری انجام  شرط بهگذاری کنید  کنید، پولش را هم جای خاصی سرمایه

یعنی باید یک بانک پشت آن باشد. باید مالیاتش را هم قبول کنیم مثالً ؛ و جواب دهد شود

های صندوق چندالیه در سازمان هست اما اجرایی  اعالم کنیم معاف از مالیات است. طرح

 نشده. باید یکی همت کند و آن را اجرا کند.
 

. با توجه یدا کرده دوره ریاست افراد مختلف را در سازمان بازنشستگی تجربه 5شما 

و به هر  کنید یمتعریف  ییها شاخصبه این تجربه، برای موفقیت یک رئیس چه 
، ها دستگاهمثل میزان ارتباطات رئیس با  ییها شاخص؟ )دهید یمشاخص چه وزنی 

 تجربه او در سازمان یا ...(
به نظرم عالوه بر شرایط عمومی که در انتصاب مدیران در این سطوح باید در نظر گرفته شود، 

شاخص تخصصی در نظر گرفته شده در قانون ساختار نظام جامع تأمین اجتماعی از اهمیت 

یط سازمان که درواقع آن را یک شراخاصی برخوردار است که بایستی به دلیل خصوصیت و 

 با قدرت ارتباطاتی قوی توأم گردد. ننددا یمنهاد اجتماعی 
 

 بسیار ممنون و متشکرم.
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 لطفاً خود را معرفی بفرمایید.

. شش ها روستایی بیش نبود شهر فسا که در آن سالدر زاهد 9396هستم، متولد بازیار منوچهر 
ما  هترین دبیرستان ب نزدیک)دبستانی به نام نوشیروان با شش کالس ابتدایی  سال ابتدایی را در

و برای دبیرستان به فسا آمدم.  ( گذراندمکیلومتر با زاهد شهر فاصله داشت 85در فسا بود که 

برای  لذاتا پایان پنجم متوسطه داشت بود و دبیرستان فسا به نام دبیرستان ذوالقدر آن زمان تنها 
تجربی و  ،رشته ادبی 3. سال ششم به رفتیم یمباید به شیراز  سال ششم یا آخر دبیرستان

گفتند تجربی بخوانم تا طبیب شوم اما  همه می ،شد 91230معدلم در فسا  .شد ریاضی تقسیم می

خوانم تا  زمانه ما عصر دکتر مصدق و جبهه ملی بود، با خود فکر کردم چرا طبیب شوم، می
در دبیرستان سلطانی  9335و خردادماه دکتر مصدق شوم بنابراین رشته ادبی را انتخاب کردم 

ودی دانشکده حقوق و علوم سیاسی بالفاصله در آزمون ور به پایان رساندم؛ شیراز آن را
التحصیل  از رشته حقوق قضایی دانشگاه تهران فارغ 9331دانشگاه تهران شرکت کردم و سال 

 رفتم. امریکادر  پی سی سی یمشدم. معافیت سربازی را گرفتم و یک سال بعد به دانشگاه 

فراغت از تحصیل کردند و برای  عنوان لیسانس مقدمات حقوق قبول می آنجا تازه ما را به

متفاوت بود،  ها آنخواندیم. ضمن آنکه سیستم ما با  سال دیگر باید می 5در رشته حقوق 

مبتنی بر مطالعه قضایا و قیاس و حقوق نانوشته و سیستم حقوقی ما بر مبنای  ها آنسیستم 

قوانین مکتوب و تعقل در قضاوت بود. درنتیجه بعد از مشورت با دوستان به علوم سیاسی 
های فرعی  لیسانس علوم سیاسی با رشته فوق بعد از آنتغییر رشته داده و لیسانس گرفتم، 

شناسی گرفتم، دوره دکتری را در رشته تاریخ دیپلماسی شروع کردم و به  مدیریت و جامعه

انتخاب موضوع رساله و تصویب و ثبت آن در کتابخانه کنگره هم رسـیدم، یکی دو سال بعد 
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لعه تعدادی منابع و برخی کارهای شخصی به ایران آمدم که ازدواج کردم و ( برای مطا9356)

 خارج رفتن کمی مشکل شد.

اخذ  شاگرداولعنوان  دکترای علوم سیاسی را از دانشگاه تهران به ،در داخل کنکور دادم
واسطه یکی از اساتید  همان دوره به کردم و نشان درجه اول علمی و فرهنگی گرفتم، در

 مدیریت، با دکتر منوچهر گودرزی آشنا شدم.دانشکده 

 

 معاون سازمان برنامه بودند؟
سازمان امور اداری و  دبیرکلمشاور و  وبودجه بودند و بعد وزیر برنامه ابتدا معاون سازمان بله؛

استخدامی کشور شغلی که برابر با وزارت بود شدند. با توجه به اینکه زبان انگلیسی بلد بودم 

و مرا به آقای هوشنگ پیرنظر  داشتند جانب و حقوق خوانده بودم، ایشان عالقه به همکاری این
ت استخدامی معرفی معاون سازمان که مترجم و نویسنده توانمندی بودند برای انجام تشریفا

 کردند.
 

 واسط آشنایی شما با دکتر گودرزی چه کسی بود؟
دکتر جواد مهذب. استاد دانشکده مدیریت بود، بعد نماینده مجلس شد، سپس به معاونت 

که من هم چند سالی )وپرورش رسید و مدتی هم رئیس مؤسسه علوم بانکی  وزارت آموزش

 شد. (کردم آنجا تدریس می
 

 سازمان برنامه رفتید؟شما به 
خیر؛ مستقیم به سازمان امور اداری و استخدامی کشور آمدم. حدود یک سال قبل از آن قانون 

استخدام کشوری جدید تصویب و اداره کل بازنشستگی از وزارت دارایی به سازمان امور 

ای به نام  های داشت که ادار ماده 9393ها مصوب  شده بود. قانون تأسیس دانشگاه  اداری منتقل
 تقاعد در اجرای آن ایجاد شده بود که بعدها به اداره کل بازنشستگی تبدیل شده بود.

 

 مدیر دفتر بازنشستگی آن زمان آقای کاشانیان بود؟
وسیله دکتر گودرزی در آن زمان  وبودجه به از سازمان برنامه یریام شاهخیر؛ آقای عبداهلل سید 

موجب  منعقد کرده بود که به UNDPمدیرکل بازنشستگی کشوری شدند. سازمان قراردادی با 

با آمدن من به آنجا تعدادی  زمان همای کارشناس از سازمان ملل مأمور همکاری شدند.  آن عده

لندی و متخصص مسائل اکچوئری بود را دعوت مشاور خارجی ازجمله آقای هیلتون که ه
دهی، تشکیالت و  یی و متخصص سازمانامریکاکرده بودند. آقای استنلی کالکاوسکی هم 

کار  امریکاهای اجتماعی بود و در سازمان تأمین اجتماعی  ها در بازنشستگی و بیمه بهبود روش
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لف لیند نروژی که هر دو کرد. بعدها آقای گوردن اسمیت انگلیسی و سپس آقای راندا می

 آمدند. هم ای بودند اکچوئر امور بیمه
 

 نفر تنها مشاوران سازمان اداری بودند؟ 4این 
بندی مشاغل بود. دیگری  ها بیشتر بود. یکی از آنان متخصص طبقه تعداد مشاوران از این ؛خیر

ها تخصص داشت و چند متخصص دیگر هم بودند که با مرکز  در تشکیالت و بهبود روش
اکثر  وکردند  آموزش مدیریت دولتی وابسته به سازمان امور اداری و استخدامی کشور کار می

 .اروپایی بودند ها آن

وغمشان روی مسائل بازنشستگی و تأمین  که نخست نام بردم بیشترین هم یچهارنفر

نبود و اگر  شده شناختهخصوص مطالعات اکچوئری که تا آن زمان در ایران  اجتماعی بود. به

گرفتند. اداره امور  شد، آن را با مسائل ریاضی و آماری اشتباه می صحبت از مسائل اکچوئری می

ارائه  منکردند به  ره کل بازنشستگی کشوری با من بود و هر گزارشی تهیه میها در ادا این
اش بر عهده سازمان و از طریق من  کردند. عالوه بر آن هر کار مطالعاتی داشتند تنظیم برنامه می

اطالعاتی که در مورد وضعیت  ،شد ریزی می ها و انجام وظایف آنان برنامه برای مصاحبه ،بود
شد. در همین  داده می ها آنآوری و برای بررسی به  خواستند جمع زنشستگی میاستخدامی و با

 300بینی کرده بودند که حداقل حقوق ماهانه بازنشستگی به  موجب قانون بودجه پیش زمان به

تومانی داشتیم. اشخاصی بودند که  5و  5، 3تومان افزایش یابد. تا آن زمان حقوق بازنشستگی 
 آمدند. وقشان نیامده بودند اما حاال میها به دنبال حق سال

عالوه بر موارد قبلی، مسئولیت دبیرخانه و هماهنگی این امور را نیز به من  یریام شاهآقای 

آقا( را گرفتیم. یک دوره  95خانم و  95نفر ) 30بالفاصله از سازمان مجوز استخدام و سپرد 
های اجتماعی و انجام کارهای اداری برای آنان برگزار  ماهه در بازنشستگی و بیمه 3آموزشی 

 اش را  رجوع خواسته رجوع شدند، یعنی ارباب کردیم و آنان رابط اداره کل بازنشستگی با ارباب
 کردند و جوابش را  روز دیگر بیا، کار او را پیگیری می 95گفتند برو  گفت و می میبه آنان 

 بعد ادامه تحصیل دادند و اکثراً به سطوح  ،ها دیپلم بودند دادند. این موقع می دقیق و به

عالوه در این موقع نیروهای فعال و توانمندی  مدیریتی در سازمان بازنشستگی راه یافتند. به

، فر یکرم یقل عباسیان نقی اصفهانی، رسول کاظم الوندی، سیروس سراوندی، مانند آقا
، محمدعلی ضیائی، عبدالرضا آهویی و سیدمحسن عظیمی نیز به اداره کل فرد انیبهرامعبدالرضا 

 بازنشستگی جذب شدند.
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 نتیجه کار مشاوران خارجی چه بود؟
مقاله در باب نظام بازنشستگی  90از  ما را با نظام محاسبات اکچوئری آشنا کرد. خود من بیش

نامه مدیریت امروز چاپ شد. یک مقاله  سایر کشورها تألیف یا ترجمه کردم که در فصل

لزوم انجام محاسبات »با عنوان  بازنشستگی هم بود که یها صندوقدر بهبود وضع  تأثیرگذار
ریت امروز چاپ در مجله مدی 50اوایل دهه « های بازنشستگی اکچوئری در تأسیس صندوق

بیش از  ناشهای موجود بیمه و بازنشستگی که تعداد شد. بعد از نوشتن آن ناگهان تمام صندوق

 صندوق بود به فکر محاسبات اکچوئری افتادند. 95

معاون سازمان امور  یریام شاهمعاون مدیرکل بازنشستگی شدم. آقای  9350اواسط سال 

 عنوان مدیرکل جانشین ایشان شد. الً معاون بود بهکه قب بخش تاجاداری شد و آقای ابراهیم 

 

 بعداً رئیس سازمان بازنشستگی شدند؟ بخش تاجهمین آقای 
مدت کوتاهی مدیرکل بازنشستگی بود و سپس  یریام شاهپس از آقای  بخش تاجآقای ابراهیم 

آن مدتی مدیرکل آموزش و سپس معاون سازمان امور اداری و  از  مشاور سازمان و پس
از آقای  بعدجا فوت شدند.  رفتند که همان امریکابعد از انقالب به . استخدامی کشور شد

مسعود برومند مدیرکل بازنشستگی شدند که مدیریت ایشان چند سالی آقای امیر بخش تاج
طول کشید. در همین زمان بود که اساسنامه بازنشستگی به تصویب رسید و آقای منصور 

عنوان رئیس آن منصوب  وسیله آقای کاشفی به ی سازمان امور اداری بهدبیرکلکاشانیان در زمان 
 مرد یعالعنوان معاون سازمان بازنشستگی منصوب شدم. با آمدن آقای دکتر  به بندهگردید و 

شدن  دکتر کاشفی اوالً مأمور جای بهسازمان امور اداری و استخدامی کشور  دبیرکلعنوان  به
 هیالآقای کاشانیان آقای  جای بهالملل پیش آمد ثانیاً  جانب به مؤسسه مطالعات بین این

از مدتی بعد وطنان آشوری رئیس سازمان بازنشستگی شد که ریاستشان تا  از هم وسفیمار 
( آقای 9360ی شهید سلیمی )سال دبیرکلادامه داشت. پس از انقالب در زمان هم انقالب 

 وپرورش رئیس سازمان بازنشستگی شد. شزارعی از آموز

 
 مشاوران خارجی گزارشی به سازمان بازنشستگی دادند؟

 ،زندگی نداشتیم به دادند، مثالً ما جدول امید بر اساس محاسبات اکچوئری پیشنهادهایی می
 دادند. ها وضعیت مشابهی در سایر کشورها را مبنا قرار داده و مطالعات را انجام می این

زندگی کشور تهیه نشده بود اولین مبنای به یادم است آقای راندالف لیند چون جدول امید 
میالدی قرار  9160که جهان در دهه  بلژیک بود، درحالی 9189اش جدول امید زندگی  محاسبه
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سال قبل از ما به دنیا آمده بودند، ما از نظر  80-30داشت یعنی جدول امید زندگی کسانی که 
ول عمر بسیار عقب بودیم که بعدها با پیشرفت و بهبود تغذیه، ورزش و بهداشت میانگین ط

تنها به ما بلکه به سازمان  جمعیت کشور به طول عمر افزوده وضع بهتر شد. آقای لیند نه
 وبودجه نیز در مورد محاسبات اکچوئری گزارش جامعی ارائه کرد. برنامه

 81بازنشستگی یک اداره کل با  9355در سال  عامل مؤثر دیگر برای سازمان، نوسازی بود.
کدام از  های وزارت دارایی بود که به سازمان امور اداری منتقل شدند. هیچ کارمند از قدیمی

 نامه بخشنامه و  با مسائل جدید بازنشستگی و تأمین اجتماعی آشنا نبودند. تعدادی آیین ها آن
کشوی میزشان بود که فقط در اختیار خودشان بود و در اختیار سایر همکاران قرار در 
 دانستند. این را برای تثبیت و ادامه خدمت خود الزم می چوندادند  نمی

یک روز من در مطالعات خود متوجه وجود قانونی به نام قانون وظایف شدم که در 
ین قانون مربوط به نظام جدید تأمین مجلس اول مشروطیت به تصویب رسیده بود. این اول

کس از آن خبر نداشت. یک  اجتماعی و بازنشستگی در ایران بود. از همکاران پرسیدم هیچ
رفتم کتابخانه مجلس، تمام مجلدات قدیمی پر از خاک مذاکرات و  ،هفته وقت گذاشتم

دم. خواهش مصوبات مجلس اول را پیدا کردم. مصوبات را خواندم تا به قانون وظایف رسی
ای که تشکیل شد  کپی به سازمان آوردم و در اولین جلسه 90-95کردم آن را برایم کپی کردند، 

گفت از چنان قانونی اطالع ندارد گفت من این  بین افراد تقسیم کردم. یکی از آقایان که قبالً می
 30هم متذکر شدم  که قبالً اش بود. چنان داد. سرمایه بروز نمیاما را دارم، یعنی قبالً داشت 

نفری که استخدام کردیم، همه بعدها در خود سازمان حداقل لیسانس گرفتند، فقط یکی مانده 
 مدیر هم شدند. ها آنبود که بعدها لیسانس زبان ایتالیایی شد. بعضی از 

 

 یی اداره بازنشستگی به سازمان بازنشستگی شما حضور داشتید؟جا جابهمقطع 
از خیابان ورشو که مقر سازمان  کهجا کردیم  جایی داشتیم یکی ساختمان را جابه دو جابه بله؛

مکان کردیم. پس از دکتر گودرزی  خان نقل امور اداری بود به خیابان خردمند شمالی در کریم

کرد امور  احساس میایشان همان زمان ساختمان بازنشستگی جدا شد.  ،زاده آمد دکتر کاظم
رجوع زیاد دارد.  سنخ نیست، چون ارباب جنس و هم با سازمان امور اداری همبازنشستگی 

ها و  ها و سازمان معاونان و مدیران کل وزارتخانه ،رجوع سازمان امور اداری فقط وزرا ارباب

بندی مشاغل و گرفتن پست سازمانی یا  برای تصویب طرح طبقه کههای دولتی بودند  دستگاه
داشت که همه از بازنشستگان،  هد، اما سازمان بازنشستگی بسیار مراجعآمدن اجازه استخدام می

زاده مدتی دکتر کشفیان وزیر اسبق راه که  از کار افتادگان یا ورثه آنان بودند. پس از دکتر کاظم
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 ،اییهر دو عنوان وزیر مشاور هم داشتند و سپس دکتر کاشفی از معاونان قدیمی وزارت دار

داری شد که عنوان وزیر مشاور نداشت. همان زمان بود که اساسنامه سازمان امور ا دبیرکل

ای وابسته به همان سازمان امور اداری و استخدامی کشور  عنوان مؤسسه سازمان بازنشستگی به
جایی دوم را به همراه داشت. سازمان بازنشستگی از خیابان خردمند  تصویب شد و این جابه

 دانشگاه تهران منتقل شد. یرو روبهشمالی به خیابان انقالب 
 

 اداره بازنشستگی دفاتر استانی نداشت؟
حسابان وزارت دارایی در همه  وسیله ذی برداشت کسور به ،قبالً جزو وزارت دارایی بود ؛خیر

شد. از طرف دیگر حکم بازنشستگی در  ها و در سطح کشور انجام می ها و سازمان وزارتخانه

شد.  ها با موافقت و دستور رئیس صادر می هر وزارتخانه با موافقت یا دستور وزرا و در سازمان

خزانه  8ک دولت )کارفرما( به حساب شماره مککلیه کسور بازنشستگی و همچنین سهم یا 

 شد. گردید و پس از تسجیل حواله بازنشستگی حقوق بازنشستگان پرداخت می واریز می
 

 آمدند؟ رجوع فردی می ارتباط شما از طریق پست و نامه بود یا ارباب
بودند شد )اشخاصی  طوالنی می فرآینداگرچه کسی به پست اطمینان نداشت اما در مواردی که 

ناچار حتی از شهرهای دور برای پیگیری بازنشستگی خود به  ماند( به شان می ماه پرونده 6که 

ها  نفر جوان آوردیم و روش 30شد و مشکالت زیادی داشتند.  آمدند. پولشان تمام می تهران می

 شت.دفتر ثبت اسامی بازنشستگان وجود دا 50را تغییر دادیم. یک مثال برایتان بگویم: حدود 

خواستید، با نام خانوادگی کاری نداشتند، نخست  مثال اگر پرونده منوچهر بازیار را میبرای 
 گشتند. آوردند و سپس در آن دنبال بازیار می دفتر منوچهرها را بیرون می

( به من خبر دادند 52شد. همان زمان )سال  اسامی در دفاتر به ترتیب بازنشستگی ثبت می 

مدیران بود برای افتتاح نمایندگی از شرکت مذکور  وجز امریکا IBMدر  آقای دکتر موسوی که

ایجاد کرده است. نزد ایشان رفتم و  IBMبه ایران آمده و در تهران یک دفتر به نمایندگی از 
خالصه پرونده و سیستم مکانیزه ایجاد کنیم و ایشان را با  ،خواهیم دفتر راهنما گفتم می

ها تهیه کردیم. یکی از  جا یک فرم خالصه اطالعات پرونده بازنشستگی آشنا کردم. همان

خالصه پرونده تهیه کند،  90کارهایی که به نیروی جوانمان دادیم این بود که هر کس در روز 

ی و سپس اطالعات شغلی که شخص کجا کار ها را بخواند و نخست اطالعات سجل پرونده

کرد، چقدر سابقه داشته، کی بازنشسته شده، حقوقش چقدر هست را استخراج کند. این را  می

های کامپیوتری  و الفبای مرکب، فهرست نام خانوادگیدادیم و خواستیم بر اساس  IBMبه 
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هم با الفبای مرکب  آن گینام خانوادبرای ما تهیه کند. بدین ترتیب دفاتر مراجعه بر اساس 

 ها و اطالعات بسیار سریع و آسان شد. ایجاد گردید و یافتن سوابق و پرونده
 

 ها برای گرفتن اطالعات کارکنان دولتی چطور بود؟ ارتباطتان با دستگاه
اطالعات صندوق بازنشستگی را داشتیم. فقط برای کسانی که بازنشسته شده بودند این کار را 

هایی که به افراد و  تمام رتبه 9393کم سایرین هم از ما یاد گرفتند. بر اساس قانون  کردیم، کم
تقاعد یا  دادند، باید به تصویب اداره می ها آنهایی که به اساتید دانشگاه و ارتقاهایی که به  پایه

احکام را بررسی و میزان  که ها نماینده داشتیم رسید، بنابراین در تمام وزارتخانه بازنشستگی می

کردند. در ضمن به همین مناسبت  کردند و اگر مطابق قانون بود تأیید می کسور را محاسبه می

 سترس بود.در بازنشستگی بایگانی شاغلین هم ایجاد شده و مقداری از اطالعات شاغلین در د
 

 کرد؟ آن زمان کسور بازنشستگی را دولت پرداخت می
گیریم و به  )نظام بین نسلی( بوده و هستیم. از شاغلین می Pay As You Go ما وارث سیستم
وسیله مرحوم  در سازمان برنامه به همت آقای زنجانی به 9365دهیم. سال  بازنشستگان می

ریزی بود و بنده به همراه  یک برنامه مطالعاتی شروع شد که پروژه نظام بودجه نژاد یریشبدکتر 

سحابی، آقای  اهلل عزتمرحوم دکتر حسین عظیمی، دکتر مصطفی مهاجرانی، مرحوم مهندس 

دکتر فیروز توفیق و مرحوم دکتر نوربخش )بانک مرکزی(، آقای مهندس میرمعزی )معاون 

سال  2استاد دانشگاه شهید بهشتی که بعدها  ینینائ  ینورید سازمان برنامه( و دکتر محمد سع

برخی از اعضای شورای راهبردی آن بودیم. آقای  خو صالحسفیر ایران در فائو شد و دکتر 
هم دعوت کردند که دبیری جلسات را بر عهده  دانش یمیرحاز مرحوم بیژن  نژاد یریشب

من هایی را بر عهده گرفتیم.  کارگروه داشتند. هر یک از ما برحسب تجارب و تخصص ریاست

 ،اش بررسی نیروی انسانی و وظایف دولت مسئول مسئله نظام بازنشستگی بودم که در حاشیه

نیز بر عهده داشتم. گزارش بازنشستگی ما که درآمد، را ها و آموزش کارمندان دولت  وزارتخانه
ای بازنشستگی ورشکسته ه دست چرخید. ادعا کرده بودیم تمام صندوق به در شورا دست

های بیشتری  بدهیاما شد اگر بنده در جیبم یک میلیون تومان دارم  هستند. آن زمان تصور می

دهم تعهدات  های بازنشستگی موجودی دارند اما یک گفتیم صندوق ،هم دارم ورشکسته نیستم

حساب کنند، وجوهی که  ها تسویه یعنی اگر قرار باشد همان روز صندوق ،هم نیست ها آن

های  شوید. آن مطالعه بسیار تأثیرگذار بود و توجه به صندوق دهید کلی هم بدهکار می دارند می

 بازنشستگی و مطالعات اکچوئری را مقداری رونق داد.
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 زمان تشکیل سازمان بازنشستگی شما کدام قسمت بودید؟
دار کشور بود، روی مسائل مالی بررسی کرد و به فکر افتاد که  ها خزانه شفی که مدتآقای کا

هایش، کوچک است و باید سازمان بازنشستگی  صندوق بازنشستگی کشوری برای مأموریت

تا آن موقع معاون مدیرکل بازنشستگی و در امور مالی و  9350ایجاد شود. من از سال 
کتر حسن انصاری از کارشناسان صندوق مأمور تهیه اساسنامه مطالعات و آمار بودم. مرحوم د

سازمان بازنشستگی کشوری شد. من هم در بخش مطالعات تطبیقی مقداری کمک کردم. 

کردن  ازجمله مواردی که من به اعتبار کار کردنم با مشاوران خارجی قبول نداشتم، محدود

کارکنان بود. سازمان بازنشستگی  گذاری در مسکن برای درصد سرمایه 85سرمایه صندوق به 

 باید با رسالت تأمین حقوق بازنشستگان و بهداشت و درمان آنان و خانواده آنان وجوه و 

خطر و امن و با درآمد  یعنی بی Soundو  Safeاصطالح  منابع حاصله را در مواردی که به
گذاری کند بنابراین ایجاد محدودیت برای آن در اساسنامه قابل توجیه  توجهی باشد سرمایه قابل

ای اعتقاد داشتند که بهداشت و درمان جزو بازنشستگی نیست و این مسائل من را  نیست. عده

سازی  خصوصی»عنوان  ای با و مقاله هبازنشستگی سوق داد یساز یخصوصبه سمت توجه به 
نوشتم که در فصلنامه راهبرد ارگان مرکز مطالعات استراتژیک به چاپ « در تأمین اجتماعی

 رسید.
 

 های انفرادی است؟ منظورتان حساب
های بازنشستگی غیر از حساب انفرادی است. فکر  سازی در ایجاد صندوق خصوصی ؛خیر
تواند صندوق بازنشستگی خاص خود را بدون دولتی  کردم هر صنف و منطقه جغرافیایی می می

برای مثال به نظرم رسید  .های مشخص البته با تضمین ،و با نظارت دولت داشته باشدبودن 

درصد کسور  1نشستگی ایجاد کنیم و هر عضو صندوق مثالً های باز صندوق ضمانت صندوق

ها  صندوق یبرابر آن به صندوق خود بپردازد. عالوه بر آن اعضا 8یا  5/9و کارفرمای او هم 

واریز کنند « های بازنشستگی صندوق ضمانت صندوق»ماهانه مبلغ ثابتی نیز به صندوقی به نام 
ز پیدا کرد بتوان به آن از محل صندوق ضمانت وام ها به کمک نیا تا هر زمان یکی از صندوق

 داد.

بعد سیستم شیلیایی را ترجمه کردم. در کشور شیلی بعد از کودتا علیه سالوادور آلنده 

دیکتاتور مشهورشان ژنرال پینوشه حاکم کشور شد. آن زمان  (جمهور مردمی آنجا رئیس)

ود. سیستم شیلیایی بر این پایه استوار ریخته و ورشکسته ب هم سیستم بازنشستگی شیلی خیلی به

شدن در صندوق بازنشستگی الزاماً در  عضو جای بهشد که هر کارگر یا کارمندی مکلف شود 
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شود باز کند و همه  ها یک حساب بدون حق برداشت تا زمانی که بازنشسته می یکی از بانک

حساب انفرادی »آن را  ماهه کسور و سهم کارفرمای او به آن حساب انفرادی واریز شود که

 توان نامید. می« گذاری حق بیمه و کسور بازنشستگی اجباری وصول و سرمایه
های انفرادی مشکالت خودش را دارد، مخصوصاً در کشورهایی که  البته حساب

 شود. بازنشستگی زودرس وجود دارد به هیچ عنوان تجویز نمی
 

 شود؟ ما می 71های  این اتفاقات برای سال
نیز موضوع مطالعات  امریکامیالدی در  8006در دهه هفتاد مطرح شد. این تفکر در سال  ؛بله

 The Structure of Social Security Individualعنوان  جدی قرار گرفت و حتی گزارشی به

Account Contributions and Investments «گذاری  ساختار حساب انفرادی وصول و سرمایه
تهیه گردید که من آن را  امریکابرای کنگره « در نظام تأمین اجتماعیحق بیمه بازنشستگی 

 برای مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی در همان موقع ترجمه کردم.
 

 گذاری مطرح بود؟ بحث سرمایه 51دهه 
% را تعیین تکلیف کردیم. بقیه 85فرضاً وجوه را گرفتیم و به سازمان بازنشستگی آوردیم،  ؛بله

به  (وقت ریوز نخست)شد. در یک جلسه کارشناسی که هویدا  گذاری می هم باید جایی سرمایه
سازمان امور اداری و استخدامی کشور آمد به کارشناسان اجازه طرح سؤاالت داده شد. به آقای 

گذاری کند و سهم کارفرمایی را هم دولت بپردازد.  فتم اجازه بدهید سازمان سرمایههویدا گ
عنوان کمک به سازمان بازنشستگی  داد، فقط هر سال در قانون بودجه مبلغی به دولت سهم نمی

 900دهد بعد مثالً  شد. گفتم این کمک نیست، دولت سهم کارفرمایی را نمی تخصیص داده می
خواهید  گذاری شود. گفت می گوید کمک به صندوق! اجازه دهید سرمایه میدهد و  میلیون می

طور که  گذاریم در یک حساب بانکی؛ که همان گذاری انجام دهید؟ گفتم حداقل می سرمایه
گذاری بازنشستگی هم باید از خسارت  گویند سرمایه . میSoundست هم ا Safeگفتیم هم 

 باشد. توجه داشته سود قابل  ایمن باشد و هم
 

 پاسخشان چه بود؟
گیرید را هم من باید بدهم. این جیب و آن جیب ندارد. با  گفت آن سودهایی که از بانک می

 دانم خواند یا نخواند؟ شد چانه زد. بعد هم نوشتم و برایش فرستادم اما نمی ایشان نمی
 

 برود؟ یگذار هیسرماصندوق هرگز نتوانست به سمت 
 آن زمان خیر.
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 ؟کرد ینمدولت هم هرگز سهمش را منظم پرداخت 
درصد به تأمین اجتماعی را هم هرگز منظم پرداخت نکرد و به خاطر آن سازمان  3خیر؛ کمک 

ها را در قبال آن به سازمان  مذکور میلیاردها ریال از دولت طلبکار شد که بعد برخی شرکت
 همچنین به سازمان بازنشستگی دادند.و مذکور 

 

که در سازمان بازنشستگی  یا پروندههای دولتی خارج از  از سوابق شاغالن دستگاه

 داشتند، اطالعات داشتید؟
گرفتیم. ما فقط مرجع امر بازنشستگی بودیم. ابتدا  این اطالعات را از سازمان امور اداری می

و استخدامی یک اداره کل در سازمان امور اداری استخدامی کشور بودیم. سازمان امور اداری 
کشور آن زمان تمشیت امور آموزش کارکنان، استخدام کارکنان، ایجاد پست سازمانی، نگارش 

بندی مشاغل را بر  مقررات بازنشستگی و انواع خروج خدمت، تشویق و تنبیه کارکنان و طبقه
 عهده داشت.
در یک ساختمان بودیم، من مسئول مطالعات و آمار، دبیرخانه و بایگانی  ها آنها با  ما مدت

 یریام شاهو دفتر بازنشستگی شدم، در خیابان خردمند یک ساختمان اجاره کردیم و زمان آقای 
دانشگاه تهران را گرفتیم. در عین  روی روبهشدیم. بعد زمان آقای کاشانیان ساختمان  جا جابه

پارک الله بایگانی شاغلین را داشتیم که  روی روبهدر خیابان امیرآباد شمالی  9355حال از سال 
 البته ناقص بود.

 

 شما معاون اداری مالی آقای کاشانیان بودید؟
... عمدتاً ها و  معاون مالی بودم؛ یعنی بخش مالی، محاسبات اکچوئری، مطالعات، امور خارجی

 با من بود.
 

 تا چه سالی معاون بودید؟
سپس در زمان آقای امیرمسعود برومند و  ،معاون شدم 9350در تیرماه  بخش تاجاز زمان آقای 

آقای کاشانیان هم معاون بودم و سپس با حفظ پست مأمور شدم و در زمان آقای بعد 
ستقیماً به سازمان امور اداری و ماریوسف چند ماه قبل از انقالب به سازمان برگشتم اما م

 دبیرکلاستخدامی کشور رفتم و دیگر به سازمان بازنشستگی برنگشتم. زمانی که آقای کتیرایی 
های  نامه عنوان نماینده سازمان امور اداری در کمیسیون لوایح و تصویب سازمان بود حکمی به

ابتدا باید در آن کمیسیون )که  هایی پیشنهادی وزیری به من داده شد. تمام لوایح و طرح نخست
شد. سپس در زمان انتصاب شهید سلیمی، ایشان حکم مشاورت  امروز دیگر نیست(، مطرح می

 دادند. بندهرا به  دبیرکل
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 وزیری بود؟ این کمیسیون در نخست
شعب  رؤسایوزیری و بنده، معاون سازمان برنامه، یکی از  بله؛ دبیرش مدیرکل حقوقی نخست

دار کل کشور که معاون وزارت دارایی هم بود، اعضایش بودیم.  دیوان عالی کشور و خزانه
ها شامل آثار تصویب قوانین و  مدیرکل حقوقی دادگستری هم مدتی عضو بود. نتیجه بررسی

گرفت چه لوایح و  شد و بر اساس آن دولت تصمیم می ها به دولت اعالم می نامه تصویب
به جریان بیفتد و کدام متوقف شود. مضافاً قوانینی که با تصویب لوایح لغو  هایی نامه تصویب

 رساندیم. شد را نیز به اطالع دولت می می
 

 المللی رفتید؟ چطور از سازمان بازنشستگی به سازمان مطالعات بین
نداشتم.  بود و شخصاً تمایل اجبار بهمدتی مأمور شدم و برگشتم. رفتنم تا حدودی  عرض کردم

 به همین دلیل در اولین فرصت چند ماه قبل از انقالب استعفا کردم.
 

 تقاضای خودتان بود؟
 خیر؛ حتی نوشتم که تمایلی به رفتن ندارم.

 

 هرگز به سازمان بازنشستگی برنگشتید؟
با  نژاد یریشبخیر؛ مستقیماً به سازمان امور اداری و استخدامی کشور رفتم، یک روز آقای 

مرحوم دکتر حسین عظیمی استاد اقتصاد به دفتر من در سازمان امور اداری آمدند و گفتند از 
خصوص جناب  هر جا سراغ آدمی را گرفتیم که به درد این کارها بخورد، نام تو را دادند. به

آقای دکتر جاسبی هم شما را معرفی کردند. پرسیدم چه کاری است؟ گفتند شورای هدایتی 
وبودجه تشکیل  ریزی در سازمان برنامه ای مطالعاتی به نام نظام بودجه یم در پروژهخواه می

 دبیرکلوزیر و  ، معاون نخست9368تا  9360های  دهیم. آقای دکتر جاسبی در فاصله سال
به ریاست  9369سال  ،سازمان امور اداری و استخدامی کشور شد و من مشاور ایشان بودم

 ادامه داشت. 9310منصوب شدند که تا اول اسفند دانشگاه آزاد اسالمی هم 
 

 از اینجا بود؟ نژاد یریشبآشنایی شما با آقای 
بله؛ ما قول همکاری به ایشان دادیم و تا پایان عمر ایشان هم با هم بودیم. مرد دانشمند و 

 خداوند ایشان را رحمت کند. ؛نیکی بود
 

 کشور هستید؟شما بازنشسته سازمان امور اداری و استخدامی 
بازنشسته سازمان برنامه هستم. چون سازمان امور اداری زمان دکتر باقری در سازمان  اآلن

خواست تشکیل شود دکتر  که دانشگاه آزاد اسالمی می 9369برنامه ادغام شد. البته از سال 
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اند  گفت مأموریتی به من داده نویس اساسنامه آن را بنویسم. می جاسبی از من خواست پیش
عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسالمی که استاد، کارمند، مکان، پول و بودجه و حتی آزمایشگاه و  به

کتابخانه هم ندارد. آن زمان شورای عالی انقالب فرهنگی نبود، مجلسی که به قانون ایجاد 
های  ها بپردازد هم نبود؛ بنابراین بالفاصله یک اساسنامه تهیه شد دکتر جاسبی گروه اهدانشگ

به تصویب هیئت مؤسس رسید. بعد به  9369آذر  95دیگری هم آورد و اساسنامه اولیه تهیه و 
هاست، در اداره ثبت  ها و امور شرکت قانون تجارت که تنها ماده غیر از شرکت 525استناد ماده 

 به ثبت رسید. 9369ماه سال  در بهمن یرتجاریغ مؤسسات
 

 شد؟ خاص وارد می یها درخواستاز سوی مجلس به سازمان برنامه فشاری از جنس 
کردند برای  ها فکر می بعد از انقالب حکومت مردمی تبلور پیدا کرد، اما قبل از انقالب مجلسی

البته مجالس برآمده از رأی مردم نبودند، ها فشار بیاورند،  خواهند باید به همه دستگاه آنچه می

کلفتی بود. رئیس  ها اقتدار خودشان را داشتند. البته مجلس هم مجلس گردن آن زمان سازمان

ها شده  بار وزیر کابینه پهلوی 94وبودجه مجلس سنا آقای دکتر سجادی بود که  کمیسیون برنامه

عنوان  بار به برد. یک د از او حساب میوزیر و مقتدر بو بود. آدمی بود که آموزگار که نخست
های مجلس سنا رفتم. سروصدا و غلغله بود، سجادی که وارد شد  نماینده به یکی از کمیسیون

گفت آقا مگر اینجا حمام زنانه است، بنشینید و همه ساکت رفتند و نشستند. در مجلس شورا 

رئیس مجلس بود که آدم هم قبل از حضور من در سازمان بازنشستگی، سردار فاخر حکمت 
برد. بعد ریاضی  ترسیدند. حتی شاه هم گاهی از او حساب می کلفتی بود و همه از او می گردن

ها  خوانده فرانسه بود، این عرضه و استاد دانشگاه و درس بود. ریاضی کمی مالیم، حتی بی

دهند که هر کاری  میهایی به ایشان  ها تأثیر دارد و معیار و مقیاس کردن آدم مقداری در مالیم

کلفت  نفر از نمایندگان هم گردن 5-6گیرند با آن بسنجند،  خواهند بکنند و هر تصمیمی می می

آید و  نوشتند آقای فالن می بودند و هر انتظاری داشتند، الزم نبود بروند، یادداشت کوچکی می
انقالب همه نمایندگان  حاجتی دارد، روا کنید. تمام! نامه اداری به سبک قاجاریه، اما بعد از

دانند، اما انجام انتظاراتی که برخی نمایندگان  منتخب مردم هستند پس خودشان را طلبکار می

 دارند، گاهی در حد معجزه است و اصالً عملی نیست.
 

 سازمان برای دولت و مجلس روشن بود؟ یا مهیب گاهیجا 51و  41دهه  یها سالدر 
صندوق  9810بینید، سال  در بخش کارمندی نبود. در تاریخچه سازمان تأمین اجتماعی می ؛خیر

سازی راه  آهن سازی و راه رگران صنعتی، راهحمایت ایجاد شد. علت ایجادش این بود که کا
انداز  کردند و جایی برای مراجعه نبود. این صندوق با پس افتاد، اکثراً نقص عضو پیدا می
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های  ه کارگرها برای حمایت از خودشان ایجاد شد. سپس به صندوق بیمهمختصر و سرمای
 ،ای جای خود را به تفکر حمایتی داد تفکر بیمه 9350اجتماعی تبدیل شد اما از آغاز دهه 

در سازمان بازنشستگی . ها رسوخ کرد سازمان تأمین اجتماعی پیدا شد و به بقیه صندوق
ها طول  شده است. در سازمان تأمین اجتماعی هم مدتای هنوز هم پیدا ن کشوری تصور بیمه

 کشید تا این تفکرها و تصورها پیدا شود.
 

 سازمان تأمین اجتماعی شد؟ 1354سال ، های اجتماعی کارگران سازمان بیمه
های اجتماعی درست بود اما نامش را تأمین اجتماعی گذاشتند. آن  درواقع صندوق بیمه ؛بله

االسالم جراح معروف که به زندان رفت و بعد آزاد شد. اول وزیر رفاه بود. بعد  زمان دکتر شیخ
بهداشت و درمان با آن وزارتخانه ادغام شد و تأمین اجتماعی زیر نظر ایشان آمد. خانم کوکب 

سازمان امور اداری( و اشخاص  دبیرکل) مرد یعالهم معاون بود. با دکتر برومند و دکتر  معارفی
مذکور در وزارت رفاه یک جلسه داشتیم که بخش تأمین اجتماعی را به من پیشنهاد کردند، اما 

 نپذیرفتم.
 

 گرفته بود؟  های بازنشستگی شکل کانون 51و  41 یها دهه
ها دورهم جمع شوند،  که مثل برخی کشورها جایی باشد تا بازنشسته ه بودمای نوشت مقاله ؛خیر

های  ها و خاطرات خود یاد کنند. کانون کنند، چای بخورند و از گذشته یباز شطرنج
 بازنشستگی پس از انقالب شکل گرفتند.

 

 مطرح نشده بود؟پس 
سال مشاور صندوق حمایت از بازنشستگی  85-86فقط در همین حد بود. حدود  ؛خیر

در اراک و تبریز  ،ساز مربوط به سازمان گسترش بودم. آنجا کانون بازنشستگان ایجاد شد آینده
هم ایجاد شد. ضمناً مدتی طوالنی عضو شورای پژوهشی وزارت رفاه، مؤسسه عالی پژوهش 

وبودجه بودم که در آنجاها نیز مشوق  و پژوهش سازمان برنامه تأمین اجتماعی و مرکز آموزش
 های بازنشستگان بودم. ایجاد کانون

 

 ها چنین مواردی مطرح نبود؟ آن سال
ها و  در بازنشستگی کشوری تصور این بود که دولت پول نفت دارد و باید آن را بین وزارتخانه

 ها انجام گیرد. ها و سازمان تخانهوسیله وزار ها تقسیم کند و این اقدامات به سازمان
 

پیش از  یها سالدر  بازنشستگی برای شخص آثار مالی و روحی ناخوشایندی داشت

 داشت؟ یا برنامهموضوع ، سازمان بازنشستگی برای این انقالب
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دادند، نه مجموعه درآمد. حق سرپرستی و  حقوق بازنشستگی را بر اساس حقوق پایه می

ها در میزان حقوق بازنشستگی  کار و این قبیل پرداخت مأموریت و اضافهمزایای شغلی و حق 

حقوق و مزایا را مبنای  شد و قانون استخدام کشوری اصالح 9362تأثیری نداشتند. سال 
تومان بود که  8500حقوق بازنشستگی قرار دادند. اوایل که استخدام شده بودم حقوقم محاسبه 

وبودجه سازمان  ها بیشتر بود زیرا مانند سازمان برنامه و سازمانها  از کارکنان سایر وزارتخانه

متداول در چند کشور دیگر مبنای محاسبه  Gradingامور اداری و استخدامی هم سیستم 

حقوق و دستمزد بود که جاذبه بیشتری داشت. حتی در مواردی همان حقوق بنای بورس 

حاسبه حقوق بازنشستگی از هر هزار شد اما در م تحصیلی کارکنان در خارج از کشور می

گرفت؛ بنابراین تمایلی به  تومان حقوق بازنشستگی به افراد تعلق می 300تومان فقط 
 سالگی وجود نداشت. 65بازنشستگی تا 

 

 ؟آمدند ینمبازنشستگان برای اعتراض و مطالبات 
 آمدند و مطالبه حقوق  شدند اما پس از مدتی می ها قربانی بازنشستگی زودرس می بعضی

سالگی بمانی.  65توانستی تا  گفتند چرا بازنشسته شدی می کردند اما در پاسخ می بیشتر می
 کرد. تجربه به  خیلی از موارد بازنشستگی جزو اختیارات دولت بود و دولت بازنشسته می

 هایی که موقعیتی در بازارهای  جا بازنشستگی زودرس مجاز بود، فقط آدممن نشان داد هر 

لی نیروهای کیفی سریعاً دولت را ترک ک طور ... به آزاد داشتند مثل مهندسان، پزشکان و
 کنند. می

 

 های سازمان در خزانه باقی ماند؟ زمان تشکیل سازمان بازنشستگی حساب
بله؛ متوجه این مسئله بودیم اما مشکل ما حداقل در سازمان امور اداری و استخدامی کشور آن 

گذاری  بود که نیروی مالی نداشتیم. شخصی که وجوه و منابع را به کار اندازد، بتواند سرمایه

صورت  کند نبود، بورس هم نبود که وارد بازار بورس یا بازار مسکن یا ... شویم. شاید به

این بود که  بخش تاجشد. علت تعویض آقای  کردیم اما برای سازمان نمی ی ریسک میشخص

میلیون نیاز داریم. مهرماه متوجه شدیم تمام شده و آقای هویدا یقه آقای  10به دولت نوشتیم 

طور محاسبه کرده است؟ به من گفتید  مدیرکل بازنشستگی چرا این و گفت را گرفت بخش تاج

از کجا پول بیاورم؟ یعنی  اآلناید؟  کرده داریم حاال در مهرماه نیاز به پول پیدا میلیون احتیاج 10

 ما در محاسبات با مشکل مواجه بودیم.
 

 برای سازمان بودجه ساالنه نداشتید؟
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برای خود سازمان امور اداری داشتیم اما بودجه مستقل برای اداره سازمان بازنشستگی قبل از 

خزانه  8ها بود که در حساب شماره  بودجه برای تمام بازنشستهنداشتیم؛ اما  9355سال 

 شد. نگهداری می
 

 کرد؟ را سازمان محاسبه نمی رقم این
ها ماه هفتم برای بقیه سال سهم دولت  محاسبه ما دقیق نبود در همین حدود بود که بعضی سال

 آوردیم. را کم می
 

 آمد؟ میای بود یا مکرر پیش  مرتبه این اتفاق خاص یک
میلیون خیلی پول بود. اکچوئرهایی که  10آمد، اما مبالغ کمتر بود. آن زمان  گاهی پیش می

فاطمی و جوهری اکچوئری خواندند. من  انآمدند ما را با این فکر آشنا کردند، بعدها آقای
 ساز از ایشان را پیدا کردم و به توصیه من برای مطالعات سازمان بازنشستگی و صندوق آینده

کردم تا این سیستم را راه بیندازند  کمک گرفته شد. مشاور چند صندوق بودم و کمک می ها آن
و با محاسبات اکچوئری وضعیت را بفهمند و بگویند کجا خط ورشکستگی است. در دهه 

کرد  وسیله مرحوم دکتر نوربخش با آقای رمضان نوروزی که در بانک مرکزی کار می به 9360
 عات اکچوئری خوانده بود آشنا شدم.مطال امریکاو در 

 

 سخت نبود چنین مفاهیمی را برای بدنه سازمان توضیح دهید؟ 51-61 یها دهه
های دولتی مشکل است. چیزی که افکار را خراب کرده  چرا؛ هنوز هم برای برخی صندوق

و باید  گذاری شود ید سرمایهسیستم بین نسلی است. اصالً کاری به این ندارند که این وجوه با

 2گویند ببین چند شاغل داری، کسور پرداختی هر  گوی تعهداتش باشد؛ بنابراین میپاسخ

شاغل برای یک بازنشسته کافی است. حداقل انتظار این است که اگر این را هم متوجه شوند، 

 باید بدانند هر چه نسبت کمتر شود صندوق مربوط بیشتر در خطر است.
 

 تگی آقای کاشانیان بودید؟در جریان ایده بانک بازنشس
 8پذیر هم نبود. پول نداشتیم. حساب  ای بود که خیلی جدی گرفته نشد. آن زمان امکان ایده

ای بود که به  اندازه هم به ریختند. آن خزانه داشتیم و همه درآمد از محل کسور را آنجا می
را برای  88ب ها بدهیم و در پایان سال مختصری بماند یا نماند. بعد حسا بازنشسته

شدند، باز کردیم. تا اینکه آقای ثابت این سیستم را اصالح کرد.  هایی که ملحق می شرکت

 ها را از بانک ملی بیرون کشید و به بانک صادرات برد. ایشان حساب
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های اول هم مطرح بود؟ سازمان تعهدی برای  های درمان و تکمیلی در سال بیمه

 خدمات درمانی داشت؟
های بازنشستگی از مسائل خدمات درمانی فرار  ان تأمین اجتماعی، همه صندوقغیر از سازم

که از  دیدان یمطور است، درواقع بیمه درمان مورد مستقلی است. قطعاً  کردند. خارج هم همین

شاغلین و بازنشستگی مشمول قانون استخدام کشوری سابق )قانون مدیریت خدمات کشوری( 

شود و بیمه کارمندان دولت هزینه  هر ماه مبالغی برای شخص و خانواده مشمول کسر می

 کند. درمان و دارو را در حدی بسیار ناچیز پرداخت می
 

 نظر شما هم همین است؟
تر باشد، اگر  نظام درمان کارکنان باید از نظام بازنشستگی هم قویجدا باشد بهتر است  ؛بله

سال  8صندوق ورشکسته شود، درمان باید در امان باشد. محاسبات اکچوئری باید حداقل هر 

آقای رمضان نوروزی را با معرفی دکتر نوربخش برای کارگروه  65بار انجام شود. در سال  یک

صندوق  کل سیرئیزی آوردم و دو سه سال بعد ایشان را به ر بازنشستگی در پروژه نظام بودجه
ساز معرفی کردم که سه روز هفته دعوتش کردند و بعد هم هر جا  حمایت و بازنشستگی آینده
 شد. خواست ایشان معرفی می کسی را برای محاسبات می

 

 خاطره شما در سازمان بازنشستگی چه بود؟ نیتر تلخو  نیتر نیریش
نفر است که استخدام کردیم. من گاهی کارهایی خالف مقررات  30خاطره شیرین ارتباط با آن 

بعدازظهر درس  3نفر را مکلف کردم از  30انجام دادم که بابت آن خوشحالم، برای مثال این 
دهم باید درس بخوانید. نماد درس خواندن این بود که در مقاطع  کار می بخوانند. گفتم اضافه

روید بجنگید. باید مجهز  قبول شوند. گفتم مثل سربازی هستید که چوب به دست می باالتر
ترین  کنید. شیرین بینی دیگری پیدا می باشید حتی اگر لیسانس زبان ایتالیایی باشد، یک جهان

رفتند و هرگز  ها را باال و پایین می در انجام کارها داشتند، طبقه ها آنخاطره من شوقی است که 

 کردند. خستگی نمیاظهار 
 

 هم رفتید؟ برای سازمان بازنشستگی سفر
ها  دیدم. بازنشسته در داخل کم، اما سفرهایی داشتم، گاهی حتی در خواب بازنشستگان را می 

انگیزترین خاطره من یک روز بود که گفتند آقایی مسن  زدند. غم در خواب حرفشان را می

دست آمده، دعوتش کردم به اتاق، چای و بیسکویت و نشستم پهلویش تا  پیرمردی عصابه

مدیره شرکت تلفن سابق بوده،  شروع به گریه کرد. معلوم شد عضو هیئت اختیار حرف زد، بی
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گفت چند روز پیش نوه من با پدر و مادرش آمده بودند دیدنم، از من یک کادو خواست، 

ریالی نداشتم به او بدهم. این موجب شد از طریق سازمان  5هرچه لباسم را گشتم حتی یک 

سازمان را واقعاً قانع  دبیرکلوزیران تهیه کردم.  یئتامور اداری و استخدامی من یک مصوبه ه
کردم تمام کسانی که الاقل سمتی داشتند )رئیس اداره به باالتر(، از بودجه خاصی مبلغی 

تومان بود اما بعداً چه شد اطالع ندارم.  8000تومان تا  500هزینه بگیرند؛ که از  عنوان کمک به

کی از سران جبهه ملی دکتر مصدق که البته بعداً یک روز آقایی آمد و گفت آقای حسین م

مخالف شد، مدیر بوده اما از این نتوانسته استفاده کند. گفتم جنبه سیاسی داشته یا ...؟ گفت 

اش سوخته است. گفتم ایشان زمانی مدیرکل رادیـــو بود و رادیـــو هم تابع  فرمان مدیرکلی

 6-5کنید که نوشته باشند آقای فالن، مدیرکل. تا مدرک و مکاتبه پیدا  8وزیری بود،  نخست
السلطنه نوشته بود، جناب آقای مکی مدیرکل محترم تبلیغات و رادیو  نامه پیدا شد که مثالً قوام

هزینه برایش برقرار گردید. یک روز آقای مکی چند جلد از  همین مبنا قرار داده شد و کمک

 رای من هدیه آورد.هایش را مانند تاریخ بیست سال ایران، ب کتاب
 

 وام برقرار شد؟ ها بازنشستهزمان شما برای 
 خیر.

 

 توضیحاتی بفرمایید. بخش تاجاگر ممکن است در مورد آقایان ماریوسف و 
نویس اساسنامه دانشگاه آزاد اسالمی را من و آقای ماریوسف تهیه کردیم. من سال  یک پیش

 علمی شدم. دانشگاه مذکور و عضو هیئتوقت  به بعد تمام 65وقت و سال  پاره 65تا  69
آقای ماریوسف زمان انقالب رئیس سازمان بود. ایشان آشوری و مسیحی بود و در یک 
دانشکده فرانسوی در لبنان حقوق اداری خوانده بود. ایشان دکترا نگرفته بود اما همه احتراماً 

 قبالً مطالبی گفتم.هم  بخش تاجگفتند آقای دکتر مار یوسف. در مورد آقای  به او می
 

 آقای ماریوسف سازمان امور اداری استخدامی بودند؟
کننده بود. پس از پایان ریاست بازنشستگی به سازمان  در مطالعات بسیار کوشا و کمک بله؛

 امور اداری و استخدامی کشور برگشت و مدتی بعد فوت شد.
 

 به کار بازنشستگی مسلط بود؟
المللی رفتم و آقای  بازنشستگی شوم اما به مؤسسه مطالعات بینقرار بود من رئیس سازمان 

دو نفر که از سازمان امور اداری مأمور  یکیخصوص  هماریوسف رئیس شد؛ به کمک کارکنان ب
 داد. شدند کارها را به نحوی نسبتاً مطلوب انجام می
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 شناختید؟ را از قبل می بخش تاجآقای 
وپرورش بود. بعد به سازمان گردشگری رفته بود و با  ایشان شاهزاده قجر و قبالً دبیر آموزش

وزیر شده  بودند. آقای رضایی معاون نخست سبزوارکرد، هر دو اهل  دکتر قاسم رضایی کار می
هم قبالً دبیر  یریام شاهبود، دکتری هم داشت. ایشان را برد و مدیر بخش اداری آنجا کرد. آقای 

پس از آمدن از جلب  بخش تاجشناخت. آقای  را می بخش تاجوپرورش بود و آقای  آموزش
 سیاحان یا همان سازمان گردشگری معاون بازنشستگی شد.

 

 چه سالی فوت کردند؟ بخش تاجآقای 
سازی شد، خیلی هم ناراحت بود و دست خالی از ایران  انقالب که شد ایشان به دالیلی پاک

های  شود و به بچه فت )نتوانست پولی با خودش ببرد(. آنجا در یک مدرسه استخدام میر
داد. حتی بیمه هم نداشت. آنجا ماند تا توانست تابعیت بگیرد و توانست  ایرانی فارسی یاد می

 سال قبل فوت شد. 5-5ای داشته باشد.  دغدغه اواخر عمرش زندگی راحت و بی
 

 آقای ماریوسف چطور؟
بار رفته  سال پیش، یک 90-95بازنشسته شد و به ماهیگیری بسیار عالقه داشت. حدود  ایشان

کند و تا به بیمارستان برسانند فوت  جا آنفاکتوس می گفتند همان بود برای ماهیگیری که می
 کند. می

 

 افزار هم در سازمان مستقر کنید؟ باعث شد سخت IBMتماس شما با 
اداره کل خدمات ماشینی ایجاد شد. خانمی به نام کالهی بود که ای به نام  در سازمان اداره

کارهای سازمان بازنشستگی و اداره کل بازنشستگی را  ومدیرکل آنجا  ،کامپیوتر خوانده بود
داد. به همین دلیل ما در داخل بازنشستگی دنبال گرفتن خدمات ماشینی و کامپیوتری  انجام می

یک طبقه هم کف سازمان امور اداری و استخدامی کشور را ور و آن ور نرفتیم. نصف  از این
ها  پارکت کرده بودند. چون کامپیوترهای قدیم اندازه کمد بزرگ بودند. اطالعات را در کارت

 های اوایل دهه پنجاه بود. کرد. سال دادند که قرائت می کردند و به ماشین می پانچ می
 

 دهید چیست؟ کاری که انجام میاگر به سازمان بازنشستگی برگردید اولین 
 کنم! خودم را بازنشسته می

 عمر دو بایست در این روزگار                     ه راــرپیشـد هنـردمنـمرد خ            
 به کار ردنـربه بـری تجـبا دگ                    وختنــربه آمـی تجـتا به یک            

اگر »گوید  که می کنند یممیالدی منصوب  60جمهور دهه  یک جمله هم به نیکلسون رئیس
 «.توانست دانست یا پیر می جوان می
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خواهد. آقای حبیبی از هیئت موتلفه،  واقعاً بازنشستگی انرژی جوانی و تجربه پیری می
رود. اولین مالقاتش  میشهردار پاریس به پاریس به دعوت بار  یک دیگو یمشهردار تهران بود. 

رود. منشی  صبح با شهردار بوده، ایشان بیکار بوده و یک ساعت زودتر می 90هم مثالً ساعت 
گویند  شود ما برویم داخل؟ می گوید نمی گوید بنشینید ایشان کار دارند. نیم ساعت دیگر می می

کند و  ا باز میمنشی در ر 90کار دارند. ساعت  اآلنقرار دارید و ایشان  90شما ساعت 
گوید شما تنها بودید، من یک  بیند شهردار تنها نشسته، می رود داخل می گوید بفرمایید. می می

است.  90تا  1بهاترین ساعت من  گوید بهترین و گران ساعت اینجا نشستم، ما را راه ندادند، می
 کنم. من در این مدت فکر می

کنیم  ریزی نداریم. هرگز اصولی فکر نمی رنامهکردن و ب ما در کشور واقعاً فرصت برای فکر 
 است. حل قابل یراحت بهکه خیلی از مسائل  درحالی

 

 کارمندی در سازمان رخ داد؟ یها اعتصابزمان انقالب 
ها  خواندند. این دو گروه انقالبی شدند. افراد معمولی که واقعاً مسلمان بودند، نماز هم می

یک گروه  ،دار بودند دوم انقالبی و مؤمن به معنی ایمان نیازی به تظاهرکردن ندیدند. گروه
کوچک هم متظاهر بودند. متظاهرها بیشتر سروصدا راه انداختند و به دنبال سوءاستفاده بودند 

رو شد. مرحوم ماریوسف رئیس وقت سازمان بازنشستگی به من گفت  ها آندست  یزود بهکه 
مرتبه نگهبان با من داخل  دانشگاه( یک روی روبهآمدم سوار آسانسور بشوم )در ساختمان 

کنی؟ گفت آقا دارند به همه پست رئیس و مدیرکلی  آسانسور شد. گفتم پستت را رها می
ای که مخلص  طور بودند. عده دهند. منم ببر باال یک ریاستی هم به من بده! یک عده این می

ی نبودند، به کار خود پرداختند. مثالً بودند وقتی دیدند انقالب به ثمر رسیده، چون دنبال چیز
کمک کردم بورس که داد  آقایان الوندی، اصفهانی )که آمار خوانده و کارهای آماری انجام می

لیسانس گرفت( به دلیل شایستگی و عالم بودنش حتی  و رفت دانشگاه فوقگرفت تحصیلی 
ن دانشگاه داده شود ی در همازمان برای دکترکوشش کردم به وی بورس تحصیلی از طرف سا

 که متأسفانه نشد.

 

 قطع نشد؟ منجر به اعتراضی نشد؟ ها حقوقزمان انقالب 
خیلی به حاشیه کشیده نشد. خود انقالب سازمان اتفاقی که سروصدا ایجاد کند نشد.  ؛خیر

بود و امید به آینده موجب شد  برده باالامیدی در مردم ایجاد کرده بود که صبر و تحملشان را 

 فضا مثبت بود. درمجموعکه دنبال نفع آنی نباشند. 
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اید. با توجه به این  شما چندین دوره ریاست را در سازمان بازنشستگی تجربه کرده

کنید و به هر شاخص چه  هایی تعریف می تجربه، برای موفقیت یک رئیس چه شاخص
ها، تجربه او در  ارتباطات رئیس با دستگاه هایی مثل میزان دهید؟ )شاخص وزنی می

 سازمان یا ...(
برای اداره امور سازمان بازنشستگی شخصی واجد شرایط زیر الزم است:

 های اجرایی، علمی و پژوهشی باشد. دارای توانایی

حسابداری  ،های مالی مدیریت ،حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در علوم اقتصادی

 نشگاه خوب داشته باشد.یا حقوق از یک دا

های میانی و عالی در  سال سابقه کار در مدیریت 95سال سن و  50حداقل دارای 

 های مرتبط باشد. زمینه

 مند باشد. با این کار آشنا و به آن قلباً عالقه

 چندشغله نباشد.

 وقت کافی )حداقل ده ساعت در روز( پنج روز در هفته برای این کار بگذارد.

 برخورد اما جدی باشد. باحوصله و خوشبردبار، 

 دارای ارتباطات سیاسی و اجتماعی در سطوح باال باشد.
 

 بسیار ممنون و متشکرم.



 

 

 بخش تاجمعرفی آقای ابراهیم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سمت

 1356تا خردادماه  1355 ماه بهمنرئیس سازمان بازنشستگی کشوری، 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

    
 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 آقای آهویی:

مدیرکل بازنشستگی آن زمان انجام داد بعد از  امیری شاهمصاحبه استخدامی من را عبداهلل 

وپرورش  آمد که مرد بسیار بااخالق و خوبی بود. ایشان از آموزش بخش تاجایشان، آقای 

با ساواک  گفتند میسازمان امور اداری آمده بود.  بود و به شده منتقل تهران و به استخدام خراسان
 همان رابطه بوده است.  خاطر بهتند این انفصال ارتباط دارد و به ایشان هم انفصال دادند و گف

 

 آقای بازیار:
رفت  امریکابه ایشان  ،که انقالب شد رئیس سازمان بود. مدت کوتاهی بخش تاجابراهیم آقای 

 جا فوت شد. همانو 

مهرماه  .میلیون نیاز داریم 10این بود که به دولت نوشتیم  بخش تاجآقای  علت تعویض
مدیرکل  ؛گفتو را گرفت  بخش تاجآقای  یقهآقای هویدا و شده   متوجه شدیم تمام

میلیون احتیاج دارد  10به من گفتید  ؟محاسبه کردید طور ینچرا او بازنشستگی مشکل داشته 
در محاسبات یعنی ما  بیاورم؟از کجا پول  اآلن؟ یداکرده استحاال دوباره مهرماه نیاز به پول پ

 .بودیم با مشکل مواجه
و رفته بود به سازمان گردشگری بعد  .وپرورش بود قبالً دبیر آموزش و ده قجرازهشاایشان 

 داشت.فامیل بسیار بزرگ و پولداری و . اهل سبزوار بودند کرد یدکتر قاسم رضایی کار مبا 

اداری  بخش مدیر و هم داشت. ایشان را برد یدکتر ،شده بود یروز معاون نخست رضاییی آقا

 شناخت. یرا م بخش تاجآقای و وپرورش بود  امیری هم قبالً دبیر آموزش شاه. آقای آنجا کرد
از ایران  یخال بود. خیلی هم ناراحت بود و دست مغضوب انقالب که شد ایشان به دالیلی

 یها بچهبه و  شود ی. آنجا در یک مدرسه استخدام م(ببردپولی با خودش نتوانست رفت )
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توانست نداشت. آنجا ماند تا توانست تابعیت بگیرد و هم یمه . حتی بداد یایرانی فارسی یاد م

 سال قبل فوت شد. 5-5داشته باشد.  ای دغدغه یاواخر عمرش زندگی راحت و ب



 آقای کربالیی:
سازمان امور اداری  مقام قائمداشتم که  بخش تاجدر دوران تحصیلم استادی به نام دکتر ابراهیم 

 ها روزنامهبحث اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری در مجلس مطرح بود و  9353بود. سال 

. ما با استادمان صحبت کردیم که این چه خودکفایی است که کارمند و نوشتند میگاهی مطالبی 

ئرهایی که درصد از حقوق را بدهند. ایشان فرمود این برمبنای محاسبات اکچو 225دولت باید 

اعالم شده است. بحث کردیم و آخر نتوانستند حرف من را نفی کنند. مرحوم  اند آمدهاز خارج 

 اید. ، گفتم پس چرا مردم را سرکار گذاشتهدهیم میگفت از پول نفت  بخش تاج
و بسیار مهربان بود. اینکه در جواب من گفت از نفت  دار، باسواد ایشان انسانی خوب، مردم

کرد.  قول می ها نقل هم به این مطلب من رسیده بود و از دیگران و دولتی ویا خودشدهیم گ می

خاطرات خوبی از این استاد دارم. ما یک همکالسی روحانی داشتیم، دانشکده طوری بود که 

داد نگاهش افتاد که  بستند که توی راهروها سروصدا نباشد. استاد وقتی درس می در پایین را می

دفعه کالس را رها کرد و  هم مقداری سرد بود. یک بیرون از کالس کیست، هواآن روحانی 
آقا موسوی  رفت، ابتدا متوجه نشدیم برای چه خارج شد اما بعد فهمیدیم رفت در را برای حاج

گذشت و همیشه  کند که ایشان به داخل بیایند. درمجموع ساعت درس به بطالت نمی باز
 .داشت میحرمت دانشجو را نگاه 

 

 آقای کاشانیان:
از دوستان بسیار صمیمی بنده بودند. من هنوز با خانواده ایشان ارتباط دارم و با  بخش تاجآقای 

 فرزندانشان در تماس هستم. ایشان مرد بسیار نازنینی بود.

، شب به خانه ما آمد و رفت یمزمانی که ایشان به آنجا آمدند، دوستی ما شروع شد. وقتی 
 هم شده بود. یریگ گروگانهستم. همان روزی بود که  امریکاگفت عازم 

بود که من تا مدتی  2300شان  ایشان به من وکالت حقوقی دادند و حقوق بازنشستگی

زار شد، ایشان گفت دالر خیلی گران شده، نیاز  5تومان و  90تا اینکه دالر  فرستادم یمبرایشان 

 8یی هم تدریس داشتند که به من گفتند من نیست بفرستی. بهتر است در حساب بماند. جا

 بروم، آن کالس را هم من ادامه دادم. توانم ینمرا  اش یباقو  ام رفتهجلسه 

 بسیار آدم شریفی بودند.فوت کردند.  سال پیش 8حدود 
 



 

 

 آقای عبدالحسین ثابتبا  وگو گفت

 1394ماه  دی 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تولد

 1334 ؛کاشان

 تحصیالت

 1356، ییعالمه طباطبامدیریت بازرگانی، دانشگاه  کارشناسی،

 1385-86کارشناسی ارشد، مدیریت، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 

 سمت

 1384تا آذرماه  1376کشوری؛ آذرماه  رئیس سازمان بازنشستگی

 ؛ )اکنون(سازحمایت و بازنشستگی آیندهکل صندوق یسرئ

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 لطفاً خود را معرفی بفرمایید.
  ،در کاشان. دیپلم ریاضی را در کاشان گرفتم 9335سید عبدالحسین ثابت هستم، متولد 

التحصیل شدم و سال  فارغ عالمه طباطباییدر رشته مدیریت بازرگانی از دانشگاه  9356سال 
 یسانس مدیریت گرفتم.ل فوقاز مرکز آموزش مدیریت دولتی  26-9325

 

 پس لیسانس را در مدرسه عالی بازرگانی خواندید؟
تشکیل  عالمه طباطباییادغام شدند و دانشگاه  هم باخیر؛ دانشکده علوم ارتباطات بودم. همه 

 شد.
 

 قبل از ارشد به سربازی رفتید؟
بله؛ قبل از انقالب رفته بودم که با انقالب مصادف شد و آن زمان آقای بازرگان سربازی را یک 

 سال کم کرد.
 

 مشغول بودید؟قبل از سازمان بازنشستگی به چه مشاغلی 
وپرورش شدم.  های کاشان استخدام آموزش عنوان دبیر ریاضی در دبیرستان به 9352سال 

کردم و از طرف آنجا برای اداره کارخانه نساجی که  در دادگاه انقالب همکاری می زمان هم

 صاحبش از ایران رفته بود مأمور شدم.
 

 کدام کارخانه؟
در این کارخانه  9352با دبیری از اواخر  زمان همکارخانه صنایع کرک کاشان؛ اولین تجربه من 

گروه نساجی بنیاد مدیر 9360-66مدیرعامل این شرکت بودم.  9360شروع شد. تا سال 

مدت  9362معاون صنایع معادن مستضعفان بودم. از سال  9366-62 یها سالمستضعفان و 
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عنوان  کوتاهی به وزارت صنایع رفتم و مدیرکل صنایع نساجی کشور بودم. بعد از چند ماه به

 سال آنجا بودم. 825لندن رفتم و حدود  -مدیرعامل به شرکت کاالی نفت تهران
 

 نام اختصاری این شرکت نفت چه بود؟
 گفتند. شرکت کاالی نفت می اختصار بهکاالی نفت تهران و لندن بود که 

 

 های قدیمی نفت است؟ شرکتاز 
 بله؛ بعد از انقالب برای اینکه مقداری از کار را به داخل کشور بیاورند و وابستگی قطع 

 کنند که کپی شرکت کاالی لندن بود. قبل  شود، شرکت کاالی نفت تهران را تأسیس می

بود که خصوصی بود و طی قراردادی با وزارت  روس یآاز انقالب نام شرکت کاالی لندن، 
خریدند. بعد از انقالب، وزارت نفت شرکت  ها می کرد و تجهیزات نفت را از این نفت کار می

به کاالی لندن تغییر داد و شرکت کاالی تهران را هم تأسیس کرد. را آی روس را خرید، نامش 

نفت تهران و مدتی هم در لندن  مدیرعامل شرکت کاالی 9349تا اوایل  9362من از سال 
مدیرعامل  9346تا اواخر  9349بودم. بعد با آقای کرباسیان به تأمین اجتماعی آمدیم و از اوایل 

 شستا بودم.
 

 لندن بودید؟ -مدیرعامل شرکت کاالی تهران 71-1368
 .9349یا اوایل  9340بله؛ اواخر 

 

 قبل از شما چه کسی در شرکت شستا مدیرعامل بود؟
شرکت و سرمایه  5-6مرحوم دکتر تربتی مدیرعامل بود. آن زمان شستا بسیار کوچک با حدود 

اندک بود که امروز اغلبشان دیگر نیستند. مثل شرکت اشتاد، اشتاد موتورز و ... . حتی اسامی 

ساله تبدیل به شستای موجود شد و بعد به سازمان  6-4هم دیگر نیست. شستا در دوره  ها آن
ها،  در سازمان بازنشستگی بودم. در این سال 9346-25سال  225گی آمدم. من تقریباً بازنشست

شد )ازجمله  هایی هم که در شستا می گذاری از طریق سازمان بازنشستگی به سرمایه

عنوان مطالبات دولت و بخشی را  ها به کردم. بخشی از پتروشیمی (، کمک میها یمیپتروش

 و ... ایجاد شد. گذاری جدید عنوان سرمایه به
 

 شناختید؟ آقای کرباسیان را از قبل می
 مقام بنیاد مستضعفان بود. بله؛ زمانی که معاون صنایع و معادن بنیاد بودم، ایشان قائم
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 نحوه ورود شما به صندوق چگونه بود؟
گذاری و ... واقف  سال در شستا فعالیت کردم و به مسائل تأمین اجتماعی، سرمایه 6حدود 

کارهایی که برای تأمین اجتماعی انجام دادم برای صندوق هم  به صندوق دعوت شدم تا بودم.

 انجام دهم.
 

 جمهور امضا کرد؟ حکم شما را رئیس
 ریزی برنامه و  یریتمدخیر؛ ابتدا رئیس سازمان امور اداری و استخدامی، بعدها رئیس سازمان 

 و یک سال آخر هم وزیر رفاه امضا کرد.
 

 را برای سازمان پیشنهاد داد؟چه کسی شما 
آقای مهندس باقریان، رئیس وقت سازمان امور اداری و استخدامی، قبالً رئیس بنیاد بود و من 

جا با عملکرد من آشنا بود و از من  حدود یک سال آنجا معاون صنایع ایشان بودم. از همان
بودم را برای سازمان دعوت کرد تا اقداماتی که برای شستا و تأمین اجتماعی انجام داده 

العاده کهنه و  افتاده، فوق بازنشستگی هم انجام دهم. آن موقع سازمان بازنشستگی بسیار عقب

 احوال خیلی قدیم بود. قدیمی و شاید شبیه ثبت
 

 سخت نبود از شستا که پیشتاز بود، به یک سازمان قدیمی بیایید؟
که مدیرعامل تأمین اجتماعی بود  فر یستار. آقای دکتر گویم یمشده را برایتان  تعبیر انجام 8بله؛ 

. آن زمان شورای صندوق شامل معاون وزارت دارایی و آمد یمبه جلسات سازمان بازنشستگی 

داری کشور، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی و مدیرعامل تأمین اجتماعی بود.  خزانه

بود: دلم برات کبابه، از سوئیس افتادی تو  در اولین جلسه دقیقاً این فر یستارتعبیر آقای 
افغانستان! این جمله ایشان است. جمله دیگری هم آقای دکتر اکرام جعفری )رئیس وقت مرکز 

 کار برد که تعبیر خیلی بدی داشت.ه آموزش مدیریت( ب
 

 وجود شما به سازمان رفتید؟! بااین
بله؛ وقتی آمدم ساختمان فاطمی نماد پوسیدگی سازمان بود؛ برای اینکه حال مراجعین و 

متری بود و  900آپارتمان  1طبقه بود و هر طبقه  1سوزاندیم.  کارمندان بد نشود، مدام عود می

 شد. همه طبقات برای سازمان نبود. در کشوها سوسک و ... پیدا می
 

 تجاری؟طبقات دیگر مسکونی بود یا 
 هم مسکونی بود و هم اداری. 
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 واحدهای مختلف در همین واحدهای آپارتمانی مستقر بودند؟
پراکنده، مثالً در هر طبقه دو  صورت به، آن هم برای ما بوداز ساختمان طبقه  8-3خیر؛ شاید 

روی دانشگاه تهران بود. اینجا  ساختمان اصلی صندوق در میدان انقالب، روبه .آپارتمان داشتیم

 گذاری و آنجا معاونت فنی و امور بازنشستگان بود. غالباً بخش سرمایه
 

 نجا چیزی به اینجا منتقل نشد؟آاز 
آن را . وقتی خواستیم دیدید میسال پیش  30-50حدود  برایکثیف  یاز بیرون ساختمان ؛خیر

بازسازی اموال مربوط به صندوق پرداختیم. و بازسازی نیروی انسانی به  زمان همزی کنیم بازسا

-30نفوذ بود. حدود  ذینفوذ و غیر ملک داشت که همه در تصرف افراد ذی 10صندوق حدود 
ها را  خواستیم این یملک در اختیار کارکنان خود صندوق از معاونین تا کارمندان بود. م 80

 .کرد و قلدری می یلطف یکی از این کارکنان کم که بیرون کنیم
 

 ؟فاطمی واحدهای ساختماندر 
بلند که در آن ساکن بود کرد و از ملکی  های بیرون. یکی از کارکنان قلدری می ملکخیر؛ 

ها بروند و بتوانیم امالک صندوق را در  از ملک تان وام دادیم امیلیون توم 3شد. به هر فرد  نمی

ملکی پشت کاخ سعدآباد نشسته بود. این شخص در اختیار بگیریم. تا جایی که یادم هست 
تومان )عدد یادم میلیون  90یا  6گفت که من من به . ی داشتیممتر 9500شاید نجا زمینی آ

سازمان تصویب کردیم به هر در شورای  و را بدهم این مبلغقادر نیستم  :گفتم .گیرم مینیست( 
ای  ن نامهاصورت وام نه بالعوض. ایش آن هم به، جایی اجاره کند تا تومان بدهیممیلیون  3کس 

ها میلیاردها اختالس  این که های مجلس گذاشت نماینده همهرا در کازیه آن نوشت و ن علیه م

فرستاده بود. مرحوم و یک عکس هم از بازسازی ساختمان فاطمی گرفته بود و ... .  کردند
آقای  :بالفاصله تماس گرفت و گفت ،مرد شریفی بودو فاکر که نماینده خراسان  اهلل یتآآقای 

چه  :؟ فوری متوقف کنید تا رسیدگی شود. گفتمستکنید؟ داستان ساختمان چی میه ثابت چ

است اما  خرج نشده یاینجا هنوز میلیارد :میلیاردها اختالس شده. گفتم ویندگ می :؟ گفتشده
رسیدگی کنند و ما در دستور بفرمایید  است،رسیدگی  10حق مجلس کمیسیون اصل ، چشم

 متوقف کنیم.کار را توانیم  نمیاما ن هستیم اخدمتش

بازسازی  که در ساختمان نشسته بودیم همه ساختمان را از اساس خریده بودیم و درحالی
طبقه  5-5و طبقه وسط را رها کردیم  8 کردیم، بازسازیشروع به طبقه باال را  3 .کردیم میهم 

هتلی ضمن بار دیدم  یک. پایین نشسته بودیم. این را از هتلی در فرانسه یاد گرفته بودم

. فردا صبح گفتند دادیم یمها خیلی اهمیت  به هزینهزمان ن آ .شود یمهم  یبردار بهره، بازسازی
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ایشان فاکر به صندوق آمد.  اهلل یتآعنوان نماینده  ز بهشیرازی نماینده سابق نطن پور آقای کریم

برای  .با عملکرد من آشنا بود با تأمین اجتماعی ارتباط داشتو از زمانی که نماینده مجلس بود 

د سوار یترس وارد ساختمان شد م. وقتیهستدانست من مسئول آنجا  نمیاما بررسی آمد 
و د یچیز را فهم همه .مخروبه بودو های ساختمان هم کثیف  پله قسمت پایین ،آسانسور شود

ن پایین آ از چیز را من همه. توضیح دهیدو خواهد توجیه کنید  نمی اصالً :وقتی باال آمد گفت

 فهمیدم.

یکی از شعب . دیوان محاسبات هم ما را خواستند جا داده بود بعداً چون این نامه را به همه

ی دادند که أهم رو ی به برائت دادند أرهم ما را محاکمه کرد و نوعی  دیوان محاسبات هم به

دیدند اتفاق و بررسی کرد و ارزان ساختید. کارشناس ساختمانی فرستادند و  شما خیلی خوب
 .ای بود . این هم خاطرهاست خیلی مناسب همو خاصی نیفتاده 

 

 !دارد چنینی ینااین ساختمان یک پشت صحنه پس 
 ،پوسیده بودو  قدیمیبسیار  .شب تا صبح خواب نداشتمکه در حال ساخت بود ساختمان  ؛بله

 ،کردند فونداسیون ریختیم. زیر هر ستون را خالی می ،ن را هم عوض کردیمآفونداسیون 
رفتند. شاید این کار در کشور نظیر  سراغ ستون بعدی میو ریختند  ن ستون را میآفونداسیون 

گفتم وزارت و  گفتند ساختمان باید خراب شود. قبول نکردم متخصصانابتدا نداشته باشد. 

این دارایی ارزشمند را از  و گیرد یم، ساختمان را از ما دهد ساخت نمی کشور دیگر اجازه

پولش را ، آورد که اینجا را واگذار کنید فشار می ها مدتوزارت کشور بعدها دهیم.  دست می
های دولت  طلب واین هم جزو دهند  مینپول ستم اند ید. میوبر یجای دیگرو دهیم  می

فرمایید  رود. خالصه ساختمان را بازسازی کردیم و امروز این ساختمانی که مالحظه می می
 نو و تمیز است.و هنوز گذرد  سال از عمرش می 96-94حدود 

 

 کدام شرکت این کار را کرد؟
د دکتر میرقادری که آی یادم میتا جایی که . مشاور گرفتیماما  ،ناخودمریز  تراز پیشرکت 

سازی  بازسازی و مقاوم رئیس دانشکده عمران دانشگاه تهران بود مشاورمان بود. طراحی زمانی

 ایشان انجام داد.را 
 

 رفتند؟ بازنشستگان برای مراجعه حضوری به میدان فاطمی نمی
افزاری،  بخش داشت: سخت 3رفتند. کار ما در سازمان بازنشستگی  بیشتر به میدان انقالب می

افزاری که  گذاری. در حقیقت هم پرسنل سازمان بازسازی شدند و هم نرم افزاری و سرمایه نرم
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کشور و افتخار سازمان است در آن دوران طراحی شد.  یافزارها نرم ترین یشرفتهپامروز از 

یق سیستم کشید تا حکم بازنشستگی صادر شود. امروز از طر قدیم گاهی یک سال طول می

شود که  شان صادر می % احکام بازنشستگان کشوری قبل از بازنشستگی10کنم بیش از  فکر می
 پدیده بسیار خوبی است.

 

به سازمان تأمین اجتماعی آمدند، برای انتخاب شما مشکلی  فر یستارزمانی که آقای 
 نداشتند؟

 من در شستا استعفایم را تقدیم ایشان کردم.
 

 مقاومت نکردند؟
کنند افراد مورد اعتماد خودشان  شوند، سعی می ها که عوض می از من خواستند بمانم اما دولت
از من شناختی نداشت. بعداً از من شناخت پیدا کرد و  فر یستاررا بیاورند. آن موقع آقای دکتر 

 و  یریتمدعملکرد من را در شستا و سازمان بازنشستگی دیدند و وقتی رئیس سازمان 
و  کنند یمشدند، من معاون ایشان بودم. ایشان همیشه با دیده محبت به افراد نگاه  ریزی برنامه

 به من هم لطف زیادی داشتند. بنده هم بسیار خدمتشان ارادت دارم.
 

 در تحوالت سازمان همکاران شما چه کسانی بودند؟
تربتی که در شستا معاون چند نفر از همکارانی که در شستا من را همراهی کردند مرحوم دکتر 

د بودند. از همکاران تأمین صادی به سازمان آمد و مهندس بجنوعنوان معاون اقت من بودند و به
 به هر حالتأمین اجتماعی بود آمدند و  ITاجتماعی آقای مهندس فتاحی که مدیرعامل شرکت 

ای از همکاران که تعدادشان از انگشتان دو دست کمتر است به آنجا آمدند و من را  مجموعه
 در بخش مدیریتی همراهی کردند.

 

 واکنش بدنه سازمان چطور بود؟
بسیار خوب بود. نهایت همکاری را کردند و اصالح ساختار سختی را در سازمان انجام دادیم. 

 نفر کاهش دادیم. 330نفر به حدود  550ا از حدود برای مثال نیروی انسانی. سازمان ر
 

 واکنش منفی ایجاد نکرد؟
های اصفهان،  کنم آن زمان در استان خیر؛ اقدامات دیگری در کنار آن، انجام دادیم. فکر می

استان کشور گسترش  82های سازمان را در تمام  فارس و خراسان مدیریت داشتیم. مدیریت
دادیم. با توجه به این گسترش، پرسنل را کاهش دادیم یعنی هم وظایف سازمانی را توسعه و 
هم پرسنل را کاهش دادیم. برخی افراد را با مبالغی بازخرید کردیم تا بتوانند فعالیتی شروع 
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که  ام یدهشن دیگر منتقل شدند. البته یها سازمان، برخی هم به شوندکنند و مشغول به کار 
برابر افزایش  8های گذشته بدون اینکه کاری اضافه شود، تعداد پرسنل را به  متأسفانه در سال

 ها مکانیزه است و نیازی به افزایش نیرو نبود. همه سیستم که یدرحال اند داده
 

 نحوه خروجتان از صندوق چگونه بود؟
خواهند فرد جدیدی را انتخاب کنند و من هم استعفا  دولت جدید آمد، شنیدم می 9325سال 
 دادم.

 

 آن موقع شما با وزارت رفاه طرف بودید؟
بله؛ استعفا دادم اما تا زمانی که آقای مهندس مددی سرپرست وزارت رفاه بود استعفای من را 

گفتند من این گناه کبیره را مرتکب  بردند و می ای به کار می نپذیرفت. اواخر کار هم جمله
شوم که شما را با این خدماتی که انجام دادید عوض کنم. من هم به ایشان قول دادم تا  نمی
بار تکرار نشود و سازمان لطمه  8خواستم تعویض رئیس  ی که وزیر تعیین شود بمانم. میزمان

ماه طول کشید  5-6آورد،  شد اما از مجلس رأی نمی نخورد. اگر خاطرتان باشد وزیر معرفی می
 عنوان وزیر رأی آوردند و من استعفا دادم. تا سرانجام آقای کاظمی به

 

 شد؟جلسه تودیع و معارفه برگزار 
 بله؛ بسیار احترام گذاشتند و از ایشان ممنونم.

 

 ساز آمدید؟ بعد از سازمان به صندوق آینده
سال  3سهامداران توسعه صنایع بهشهر برای مدیرعاملی از من دعوت کردند.  9324خیر؛ سال 

اندازی و از  آنجا ماندم، دوره کوتاهی بیرون بودم تا آقای ترکان یک شرکت فوالد در چابهار راه
گذاری شرکت را تأسیس کردم و مسئولیتش را به دیگران  من دعوت کرد. شرکت و سرمایه

( کمی بحران داشت، من عضو این صندوق بودم و از من ساز یندهآسپردم. اینجا )صندوق 
 ماه فشار پذیرفتم. 6د تا باالخره بعد از دعوت کردن

 

 سمت رسمی شما مدیرعامل است؟
 کل صندوق هستم. رئیس

 

 رابطه شما با نهادهای حاکمیتی و دولتی چطور بود؟
مان بازنشستگی زها متوجه تحوالت سا سال که دستگاه 8خصوص بعد از  هبسیار خوب بود. ب

افزاری که در سازمان  شدند تحول بسیار چشمگیری هم در تعامل ما با آنان به وجود آمد. نرم
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ها در ارتباط بود و این ارتباط نیاز به تحول در تعامل با  طراحی و اجرا شد باید با دستگاه
ود. قبل از سال گرفتیم بیشتر دکوری ب می ها دستگاهها داشت. درگذشته اطالعاتی که از  دستگاه
اداره تقاعد یا اداره بازنشستگی در داخل سازمان امور اداری و استخدامی بود و از سال  9353
قانون تشکیل سازمان بازنشستگی به تصویب مجلس رسید و سازمان بازنشستگی  9353

بینی شده بود رئیس  اینکه در اساسنامه سازمان پیش رغم علی 9346تا  بعد از آن .تشکیل شد
های مالی به  حساب دریافت کند و صورت صمفاسازمان هرساله باید از شورای سازمان، 

ای ارائه داده بود و نه حتی دفتری  های مالی و نه نوشته تصویب شورا برسد هرگز نه صورت
 های مالی داشت. برای تنظیم صورت

های سازمان را بنویسد و  حساب تاقبل از من از سازمان حسابرسی کشور دعوت کردند 
سال عجز خودش را برای این کار  8-3سازمان صاحب دفتر شود. سازمان حسابرسی بعد از 

 اعالم کرده بود تا موقعی که من آمدم.
 

 چرا سازمان حسابرسی اظهار عجز کرد؟
ای  ساله حتی یک سند نداشت. مانده 83توانیم انجام دهیم. کار آسانی نبود. سازمان  گفتند نمی

از سال قبل وجود نداشت زیرا چیزی نوشته نشده بود و دفاتری وجود نداشت. باید دفاتر کل 

ی آن حساب سود و زیان نوشته شود. زمانی بر مبناو دفاتر روزانه و ... وجود داشته باشد که 

کار را انجام دهند اما توانایی خواستند این  ای وجود دارد که می که وارد شدم فهمیدم سابقه

خودرو  90های سازمان دقیق مشخص نبود. فرضاً سازمان  انجامش نبوده است. حتی دارایی

دانستیم خودرو کجاست.  دیدم، نمی داشت اما ثبت نشده بود. اگر در اختیار کسی بود و ما نمی
را به دستگاه دیگر ها را ثبت کردیم مطلع شدیم چطور در یک سال خودرویی  بعدها که حساب

خواست خودرو را بفروشد و چون سند آن به نام سازمان بازنشستگی بود،  دادند. دستگاه می
فهمیدیم که یک دارایی به این شکل هم وجود  طور می سراغ سازمان بازنشستگی آمده بود، این

 دارد.
 

 آن زمان مستغالت هم موضوعیت داشت؟
 اشت و تقریباً همه در تصرف دیگران بود.پالک در سراسر کشور د 900بله؛ حدود 

 

 مستغالت فقط ساختمان بود؟
 آپارتمان، زمین، مغازه، دفتر و هر چیزی که تصور کنید.

 

 شما چطور تعداد مستغالت را به دست آوردید؟
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های  سبق، در یکی از همین خانهانفر از کارکنان سازمان ازجمله رئیس  80-30فقط حدود 

 نشست. سازمان می
 

 خانه سازمانی هم بود؟
را همه  یسمیمکانهایی که برای صندوق بود، سکونت داشتند که ما با  خیر؛ اما یکی از آپارتمان

 تخلیه کردیم.
 

 چطور توانستید این فهرست را تهیه کنید؟
خیلی طول کشید؛ تازه قسمت سخت کار مربوط به درآمدهای سازمان، از محل کسور و 

سازمان همین امالک دارایی های سازمان از محل پرداخت حقوق بازنشستگان بود. بیشتر  هزینه
 و مستغالت بود که یک سری اسناد و مدارک در معاونت اقتصادی سازمان وجود داشت.

 

 در دایره حقوقی ...
دعوا داشتیم. یک شرکت  ها آنمتصرف داشت و حتی برای برخی از  ها آنلبته بیشتر بله؛ ا

های وحشتناک وام داده بودند، مشکل  میلیاردی هم داشت. همه مبالغ را با نرخ 8گذاری  سرمایه

 پرونده شده بود. ها آنپیدا کرده بود و تمام 

افراد را به زندان برده بودند. مثالً در همین ساختمان میدان  ها وامبرای عدم پرداخت اقساط 

ارزید و  ریال هم نمی 8فاطمی از کسی بابت مطالباتشان یک آپارتمان کتاب گرفته بودند که 

ای نداشت و قابل فروش هم نبود. حدود  ها اهدا کردیم چون فایده را به یکی از کتابخانه ها آن
. قبالً پارکینگ نبود، یکی از پوسید یمزیر سازمان داشت تخته فرش هم بود که  600-500

اقدامات اولیه من این بود که با شرکت فرش قراردادی بستم و همه را فروختم تا بخشی از آن 

 را به پول تبدیل کردیم.
 

 ها را بابت مطالبات افراد گرفته بودند؟ این
 بود. 28ها، مطالبات دولت از طریق تبصره  خیر؛ بخشی از این فرش

 

 زمانی که سازمان حسابرسی اعالم ناتوانی کرد مؤسسه حسابرسی را تشکیل دادید؟
کردن  د؟ گفتند برای مرتبخیر؛ مؤسسه حسابرسی بود. سؤال کردیم چرا تشکیل شدی

با سازمان حسابرسی قرارداد بستیم که آن هم نتوانسته بود انجام دهد. تیمی از  ها! حساب

همکاران تشکیل دادیم که رأس آن آقای محمودزاده، مدیرعامل سابق مؤسسه حسابرسی بود. 

 83کردم و این سابقه  ها، برای به نظم درآوردن سازمان شخصاً راهنمایی می من در بعضی زمینه
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در مورد اموال، اگر اولین گزارش حسابرسی سازمان بازنشستگی را در ساله را درآوردم. 

صفحه، بندهای مشروط سازمان  50تا  30بخوانید شاید نزدیک  9342یا  9344های  سال

ها را اصالح  تدریج این های بعد که به ست. سالهای مالی ما سی برای اولین صورتحسابر
های مالی سازمان به  چند سال است مجدداً صورتبند رسید. البته شنیدم  8-3کردیم به حدود 

 دانم این حقیقت دارد یا نه! تصویب نرسیده اما نمی
 

 این کار چقدر طول کشید؟
ها که  سال، درآمدها که کسور و هزینه 83سال طول کشید. برای اینکه ظرف این  9-8حدود 

صورت ساالنه داشته باشند، دچار گرفتاری شده بودند.  پرداخت حقوق و مستمری است را به

را ثبت  ها آننداشت و بیشتر امالک و مستغالت بود که  گذاری یهسرماآن زمان سازمان خیلی 

تعداد کارکنان دولت هر سال به ذهن من زد، به این صورت که  ای یدهاکردیم. برای محاسبات 

طبق قوانین بودجه مشخص است، حقوق کارمندان دولت هم آن زمان خیلی نوسان نداشت، 
و  9353-46 یها سالکار انجام دهید، اول طبق بودجه تعداد کارمندان دولت را در  8گفتیم 

به ما  دوم متوسط حقوق هر سال را محاسبه کنید. ضرب این دو در هم آنچه نیاز داریم را
مختلف کمی متغیر بود اما هر سال مشخص بود. حقوق  یها سال. درصد کسور در دهد یم

و حاضر نبود به صندوق واگذار کند. من همان اوایل  کرد یمبازنشستگان را هم خزانه پرداخت 

کل کشور گفتم اگر منابع صندوق را در اختیارش نگذارید، دلیلی برای  یدار خزانهکار به 
 و آن را منحل کنید. دهم یمان نیست، من استعفا وجود سازم

ها را نیز به همین روش پیدا کردیم. تعداد بازنشستگان هر سال مشخص بود چون  هزینه

دادند. آن را ضربدر متوسط حقوق بازنشستگان در هر  حقوق می ها آنطبق قانون بودجه به 
ی یک متوسط دارد و محاسبات این چنینی انجام بازنشستگسال کردیم. امروز هم سازمان 

هزار میلیارد تومان  89میلیون تومان ضربدر تعداد بازنشسته حدود  925. متوسط حقوق دهد یم
 است. 9315حقوق بازنشستگی در سال 

بنابراین یک رقم مهم طلب از دولت را ؛ التفاوت درآمد و هزینه، طلب از دولت است مابه

آوردیم. فکر  به دستبانکی هر سال ضرب کردیم و بدهی دولت را مشخص و در نرخ سود 

هزار میلیارد تومان بود. البته یادم نیست. باید سوابقش موجود  5-2کنم آن زمان حدود  می
 باشد.

نکته بعدی، یکی از اقالم مهم ترازنامه، یعنی مطالبات دولت بود که مشخص نبود. برای 

که تأسیس شده بود گفته بودند این مقدار  9355ازمان سال تعیین آن فقط یک قانون داشتیم. س
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همه امور دریافت و پرداخت را خزانه  بعد از آناما ؛ بدهی بازنشستگان گذشته به سازمان است

 چیز مشخص نبود. و هیچ داد یمانجام 
 

 گزارش بدهی دولت تصویب شد؟
 بند  صفحه 30-50سال با حدود  83های مالی صندوق برای اولین بار بعد از  بله؛ صورت

 مشروط تصویب شد.
 

 بودجه واکنشی نداشت؟ و  سازمان برنامه
 کرد اما مجبور شدند قبول کنند. داری مقاومت می بسیار استقبال کردند، البته ابتدا خزانه

 

 کمک کردند؟ ها حساببدنه کارشناسان سازمان هم در تنظیم 
هم اطالعاتی داشتند. آقای مسافری که آن زمان مدیر واحد خراسان بود، آقای  ها آنبله؛ 

 .و دیگر کارشناسان سازمانحسینی 
 

 از واحد فنی کسی در خاطرتان است؟
 ها داشت. دارایی راجع بهآقای مشایخی که آن موقع معاون واحد فنی سازمان بود و اطالعاتی 

 

 خاصی برای آن تأسیس کردید؟های مالی، واحد  بعد از تصویب صورت
عنوان اداره کل درآمد و هزینه بود که  تا آن موقع واحدی به بله؛ امور مالی سازمان تأسیس شد

کردند. از خانم عطاریان سؤال کردم که  و آخر سال رها می نوشتند یمچند ماه از سال دفاتری 

بعد منتقل شود ولی این اش به سال  شود باید در انتهای سال مانده وقتی دفتر نوشته می

 اطالعات موجود نیست.
 

 گرفت؟ ولی کماکان خزانه کسورات را می
 های مالی، گرفتیم. شدن و تصویب اولین صورت ها را قبل از کامل حساب کنم یمفکر 

 

 تهدید به استعفا هم کردید.
ادامه خواهند ساختار سازمان بازنشستگی اصالح شود دلیلی ندارد  خواهش کردیم. اگر نمی

اش را نداند و صرفاً  زینهخواهند ممکن نیست یک بنگاه اقتصادی درآمدش و ه دهیم و اگر می
 ویسی کند!میرزابن



 پروسه انتقال چطور صورت گرفت؟ به قانون احتیاجی نداشت؟
 خیر؛ نیازی نداشت.
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 با وزارت دارایی صحبت کردید یا ...؟
 داری بود. ها در اختیار خزانه نداشت. حسابخیر؛ وزارت دارایی ربطی به سازمان برنامه 

 

 آن مثل گرفتن امالک سازمان سخت بود؟ فرآیند
دار کل کشور و فرد بسیار محترمی، متخصص و آگاه به مسائل بود  زاده خزانه خیر؛ آقای فاطمی

ایشان به اصالحات جاری در سازمان اعتماد کردند،  بعد از اینکهو نقش بسیار مؤثری داشت. 

 خیلی سریع این کار را انجام دادند.
 

ها در خزانه به خاطر این بود که قبالً اداره  بندی کرد که ماندن حساب توان جمع می

 بازنشستگی آنجا بود؟
 بله.

 

 زمانی که سازمان تشکیل شد این انتقال رخ نداده بود؟
 خیر.

 

 نیامده بود؟جریان مالی هم 
 .9346تا سال 

حساب  وقتی من وارد سازمان شدم آقای حشمتی که مدیرکل امور مالی سازمان و قبالً هم ذی

ها از این  یک نگاه عاقل اندر سفیه کرد و گفت: خیلی و هایم را شنید حرف ؛سازمان بود

زنند، شما قادر نیستید اینجا را تغییر دهید و سازمان را اصالح کنید.  های شیک می حرف
شد اما  کرد و گاهی هم ترمزهایی از این نوع نگاه ایجاد می ناباورانه به اقدامات نگاه می

 تدریج ایشان به کار ایمان پیدا کرد. به

شماری با کامپیوتر آشنایی داشتند و بیشتر یک وسیله تزئینی بود تا  زمان تعداد انگشتآن 
یم. طوری شد که هیچ حکمی داد قرارابزاری برای کار؛ ما کامپیوتر را در خدمت عملیات 

دیجیتالی داشته باشد جعلی اگر حکمی دستی باشد و امضای غیر تواند با دست زده شود. نمی

 شود. محسوب می
 

 ارتباط شما با نهادهای باالدستی چطور بود؟
بسیار کمتر بود. شاید از مشکالت اصلی امروز  ها صندوقآن زمان سطح دخالت و توقع از 

است. بیشترین تعامل ما با  گری یتصد های یتفعالشدن و ورود آنان به  ، بزرگها صندوق
و  رود یمبازنشستگان به این کمیسیون  یها درخواستکمیسیون امور اجتماعی مجلس بود. 
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اخیر شاهد برخی قوانین بودیم که نگاه درستی  یها سالهمیشه فشار بازنشستگان را دارد. در 

بازنشستگی ندارند و نتیجه آن نابسامانی اقتصادی و ورشکستگی است. یکی از  یها صندوقبه 

ن امر باعث اشتغال جوانان ای کنند یمهمین قوانین بازنشستگی پیش از موعد است. تصور 
و با مشکالت کمتر است،  تر باتجربه، تر ارزاناما کامالً اشتباه است. بازنشسته نیرویی  شود یم

 حساب کرد. با آنان تسویه توان یمراحتی  پس هزینه کمتری برای کارفرما دارد، ضمن اینکه به
 

 زمان شما چطور بود؟
 معطوف کنیم.توجه مجلس را به این مسائل  ،کردیم سعی می. افتاد یمکمتر اتفاق 

 

 ؟رفتید میکردن  صحبتبرای ن هم مرتب اخودت
کرد و  این بود که اگر مردی فوت مییکی از قوانین  هم این فشارها بود. مثالًزمان ن آ ؛بله

شد.  قطع می زن حقوق، کرد شوهر میدوباره بگیر بود وقتی  از طرف شوهر وظیفه همسرش

و حتی احکام  ها شد. این خالف اصل خودکفایی صندوقباحقوقش باید برقرار  دنویگ می اآلن
آنان باعث از بین رفتن که  هاست از جیب صندوقکردن  و هزینهست. یک نوع یارانه شرعی ا

 .مسائل زیاد استدسته شود. از این  می
 

 ها آن ای را به توانستید نگاه بیمه ،با مجلس یا کمیسیون دولت تانارتباطاتدر شما 

 ید؟هتوضیح د
های اجرایی  با دستگاه دولت متفاوت است. در دولت معموالً توانستم امادر مجلس تا حدودی 

 نادگدر مجلس نیست. فشار از بیرون به نماین این هماهنگی لزوماًهست که هماهنگی بیشتری 
ها  ن دیدگاهآمنطبق بر  شود لزوماً ها مطرح می ای که در کمیسیون مجلس زیاد است و هر ایده

های نمایندگی یک نماینده است.  های حوزه خواستهو بیشتر خواسته نمایندگان  نیست. بعضاً
 است. یبحث دیگر ،ها چقدر با مسائل کشور تطابق دارد حاال این

 

بیشتر به سمت حمایت گرایش  ها صندوقبه های حاکمیتی  نگاه دستگاه آید یمبه نظر 

 دارد تا بیمه؟
را  ی کارد نیروهخوا وپرورش وقتی می آموزش اند. مثالً ها متفاوت البته دستگاه .طور است همین

  گری است. دنبال بازنشسته ل بیمهوکند که این مخالف اص به این توجه نمی مطلقاً اهش دهدک

مشکل خود را حل کند؛ اما  خواهد میکردن نیروی خودش است و به هر قیمتی  کردن و کم
و  تر وزارت دارایی نگاه عمیقیا  ریزی برنامه و  یریتمدسازمان  ثلهای حاکمیتی م دستگاه

 دارند. یتر جامع
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 فرآیندنشریه ثمر در این زمینه شکل گرفت که بتوانید این کارها را توضیح دهید یا 

 ؟ای داشت جداگانه
را ها  البته اینشکل گرفت. رسانی  و اطالع ناگبازنشستبا ارتباط ما برای برقراری  ثمر ؛خیر

بین ثمر ارتباط اولیه هدف اما یم ادفرست ها می به دستگاه برای شاغلین همو کردیم  منعکس می

 بود. ها بعد بین ما و دستگاه ن واگما و بازنشست
 

 ؟ندنسته باشد در تلطیف این فضا کمک کاد که نشریه ثمر توآی ن میاای یادت خاطره
 اما مورد دقیقی به خاطر ندارم.ثر بود ؤم
 

 ؟کردید یمهمایشی هم برای تکریم بازنشستگان برگزار 
و  رفتیم یمبله؛ هر سال در هفته دولت یک روز به نام تکریم از بازنشستگان به سالن اجالس 

. از حدود سال سوم کردیم یمو بازنشسته نمونه را معرفی  دادیم یمبه بازنشستگان هدایایی 
بعد که من بودم ادامه داشت، اما  یا دورهحضورم در سازمان این موضوع برقرار شد و تا پایان 

 را اطالعی ندارم. از آن
 

 های بازنشستگی چگونه بود؟ ارتباط شما با کانون
احترامی که  .قرار دادم ها آنبرای اولین بار بحث وام بازنشستگان را در اختیار بسیار خوب بود. 

شد. معتقد بودم باید کارهای بازنشستگان را به  شروعجا  ها قائل بودیم از همین ما برای کانون
های  کانونزمان آن  .شود نم چطور داده میدا نمیاما وام هنوز هم هست  ن واگذار کرد.اخودش

باشد و وام دومش نباشد،  فرد بازنشستهکه کردیم  می بررسیما  ،دادند بازنشستگان لیست می
 .دادیم یمبعد لیست را به بانک 

 

 ها بود؟ معیار انتخاب این بازنشستگان با خود کانون
 کردند. انتخاب می بر اساس آنکه داده بودیم  ها آن بهکرده و تهیه  لیستیما  تماالًحالبته ا بله؛

 

محل توزیع رانت )مانند بن و ...( شده  ها کانونیکی از انتقادات این است که این 
 بودند.

. در مورد وام هم ممکن است مواردی اتفاق بیفتد اما اگر قرار شد ینمدوران من بنی توزیع 
فسادآورتر  مراتب بهباشد من یک نفر تصمیم بگیرم که چه کسی وام بگیرد و چه کسی نگیرد 

رقمی بزرگی  ،میلیون تومان شده 8 اآلنکه  هزار تومان بود 500وام زمان ن آد آی یادم میاست. 
اگر کانون بد عمل و ها انتخابات داشتند  کانونداشته باشد. رانت عجیب و غریبی نبود که 

 کردند. نتخاب نمیارا  ها آنکرد دوره بعد  می
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باید جانبه دولت، کارفرما و کارگر  سه ناگتأمین اجتماعی نمایند در ادبیات سازمان
فقط یک  اینجا کارفرما همان دولت است وگیران سرنوشت سازمان باشند.  تصمیم

در صندوق بازنشستگی کشور موضوعیت  ییگرا جانبه سهاین  .هستندضلعش شاغلین 
 کند؟ پیدا می

و روشن و شفاف بود بسیار داد  میارائه عمده خدماتی که صندوق  .مطرح نبود اصالً ؛خیر

مندی  حقوق و حق عائلهو دادیم  ن داشته باشد. ما وام میآجای انعطاف نداشت که حاال نیاز به 
 داد. را دولت می

 

 فرمودید نیروی انسانی سازمان را هم بازسازی کردید؟
استان مدیریت  5 حداکثر در و سازمان بوددر نفر نیروی انسانی  550حدود زمان ورود من 

مردم برای انجام تا ها مستقر کنیم  همه استان درن را امهای یتخواستیم مدیر می، داشتیم
نیروی کیفی باالیی نبود. ، . از طرفی نیروی سازماننیایند تهراناز همه کشور به کارهایشان 

ها بفرستیم که این کار انجام شد.  استانبه آموزش دهیم و  ،کم کنیمرا سعی کردیم نیروها 
اندازی  استان راه 82همه مدیریت در نفر کاهش پیدا کرد و  330حدود سازمان به کارمندان 

هم هزینه زندگی و گفتیم ها وامی در نظر گرفتیم  استانتشویق کارکنان برای رفتن به شد. برای 
نفر در  880-830تعداد زیادی رفتند. حدود  و تشویق خوبی شد شود. این میکمتر  ها استاندر 

 یکیک طبقه از این ساختمان آن زمان . بودنفر  330-350مان جمع پرسنل سازو تهران بودند 

منفک کردند و  راگذاری  شرکت سرمایه نجا رفتماز آ نکه م اًگذاری بود. بعد شرکت سرمایه
 نفر هستند. 400کنم  میفکر  اآلنشد.  تر سازمان مدام بزرگ و بزرگ

 

 هلدینگ تشکیل دادید؟ آن زمان
د و دنها را وام داده بو ولپهمه داشتیم. عرض کردم  کوچکگذاری  یک شرکت سرمایه ؛خیر
 .نداده بودندپس 

 

 است؟ یگذاری صندوق بازنشستگی کشور شرکت سرمایهمنظورتان 
 گذاری بورس شرکت سرمایه ندومییا  نبه اولی ندر دوره مو را توسعه دادیم  شرکتاین  ؛بله

داشته باشیم و سازمان بزرگی نداشته گری را  این بود که حداقل تصدیما نگاه . تبدیل شد

ها را تشکیل  هلدینگ نبعد از م. گذاری بودند نفر در آن شرکت سرمایه 95-95حدود . باشیم
 .بزرگ کردند د ودادن
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که را داده بود  خودش از واحدهای تولیدی یمقدار، زمان شما دولت بابت رد دیون

 .بورسی هم بودندغیر
های جدید  گذاری در سرمایهو را بابت رد دیون گرفتیم  بورسیغیر های بورسی و شرکت ؛بله

 مشارکت کردیم.نیز 
 

 کردید؟ ن اداره میاخودت اًبورسی را مستقیمهای غیر شرکت
گذاری بود. ما فقط امالک و مستغالت  های صندوق در اختیار شرکت سرمایه تمام دارایی ؛خیر

شرکت داشتیم. شرکت  3-5درمجموع  کنم یمفکر  گذاشتیم. ریز پی را برای شرکت تراز

گرفتیم شرکت که ها را  هتل ،سسه حسابرسیؤم که ساختمانی بود وریز  تراز پی ،گذاری سرمایه

با تأمین و درون آن قرار گرفت همه سیس کردیم که أجهانگردی ت و گردی ایران، گذاری سرمایه
گذاری اداره  شرکت سرمایه ها را گذاری بودیم. تمام سرمایهشریک  50-50صورت  بهاجتماعی 

 ریز بود. امالک و مستغالت هم در اختیار شرکت تراز پی. کرد می
 

 شد؟ ها از طریق معاونت اقتصادی برقرار می رابطه شما با شرکت
 .بله

 

عهده  ررا معاونت اقتصادی ب ... رسیدگی به تشکیل مجامع و ،رسیدگی به دفاتر

 داشت؟
کرد. اطالعاتش در معاونت اقتصادی  گذاری اداره می را شرکت سرمایه ن کارهاتمام ای ؛خیر

 .هست
 

 ؟عنوان دفتر امور مجامع نداشتید دفتری به زمانآن 
 .د خیرآی میم تا جایی که یاد

 

 ؟گرفت یمامور مختلف سازمان چقدر وقت شما را 
در  گذاری بود. هم برای سرمایهدرصد  30 شد و صرف سازمان میدرصد وقت من  40

و دیگری گرفت  از دولت که خیلی وقت میطلب یکی گرفتن بود، گذاری دو بحث  سرمایه
 .سپرده شد گذاری شرکت سرمایهاداره آن بود که به 

 

 این سیاست شورای صندوق بود یا سیاست شما؟
باید نداشت. اعتقاد داشتم کمتر  مخالفتیسیاست من بود. شورای صندوق هم  ؛خیر

 .گذاری داخل بورس بود گذاری هم شرکت سرمایه کنیم. شرکت سرمایهگری و دخالت  تصدی
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هم نگاه من  اآلنکردند.  ن را میاها کار خودش شرکت و دش اداره میآنجا ها  گذاری همه سرمایه

ما و کرد  رفت کار می می ر اودیگ ،سپردیم مدیره می طور است وقتی شرکت را به هیئت همین

و گرفتند  خوب کار کرده بودند پاداش میاگر شمردیم.  مجمع مییز در یها را آخر پا جوجه
 شدند. عوض می دبد کار کرده بودن ، اگرشدند حمایت می

 

 تحریک نشدید؟ ها گذاری یهسرمابرای ورود به 
گذارم.  های صندوق را در بانک می م. پولهد کدام را انجام نمی اگر امروز باشد هیچ خیر؛

با چیزی که روز اول  کهکند  قدر گرفتاری ایجاد می زند این ها می صدماتی که تعویض مدیریت
 .دارد کردی زمین تا آسمان فاصله فکر می

 

 ؟با توجه به گردش مالی باالی سازمان به فکر تأسیس بانک برای سازمان نیفتادید
جلوتر هرقدر ، معاون مالی بود. من هنوز هم به این مسئله اعتقاد ندارم. دکتر تربتیخدابیامرز 

بانک تب  زمانیکند.  اولیه دور می اهدافشود و شما را از  ها بیشتر می گری بروید تصدی
ها  حاال این .ها دنبال این بودند که بانک بزنند حتی شرکتو کردن در کشور باال رفت  درست

کسی برویم با  ،بانک بزنیم قرار استگفتم اگر  می گرفتار شدند که همه پشیمان هستند. قدر این
در  ،درصد از بانک پارسیان را خریدیم 5ضمناً ما یم. وشریک ش دزنببانک خواهد  میکه 

را درصد سهام بانک پارسیان  90 ،درصد شریک بودیم 5-6گذاری بانک اقتصاد نوین  بنیان
 هم سهم داشتیم. کارآفرین کنم در بانک و فکر می داشتیم

 

 ؟کرد گری یتصد که نباید رسیده بودیداستدالل چگونه به این 
گرفتیم. بانکداری یک تخصص  تر می خواستیم از بیرون بگیریم راحت خدماتی که میچون 

 .نی نیستاکار آس و است
 

 های دیگر هم همین تز را داشتید؟ در رشته
و  یک بانک دولتی را در مطالبات بگیریم. مصوبه داشتیمکه بال این بودیم نکند. د ق میرف خیر؛

ن را لغو کرد. بانکداری آدیوان عدالت اداری  اًبعد اما صادرات را هم گرفتیمدرصد بانک  90

اولین بانکی که زده شد اقتصاد نوین  .در اختیار دولت بود و در دوره ما هنوز واگذار نشده بود
سهام  یما هم مقدار .ن استفاده کنیمآهم وجود نداشت که بتوانیم از  یبود. هنوز تجربیات

به ما  گذاشتیم میهای موجود  در بانکرا  صندوق منابعاگر  ،ها زیاد بود بانکد اخریدیم. تعد

 شویم. آن گری ن بانک بزنیم و گرفتار تصدیادادند تا اینکه خودم تر سرویس می راحت
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 را داشتید؟نگاه دیگر هم همین  یها رشتهدر 
فرق  زمانن آبا دیدگاه  اآلنگری نکنیم. دیدگاه  تصدی این نبود که اصالًزمان ن آدیدگاه  ؛بله

. مثالً در پتروشیمی، فوالد، کاشی و کردیم یمفتیم و اداره گر اموال دولت را می زمانن آکند.  می

نقش  ها ینهزمهای بازنشستگی باید در انواع  گفتیم صندوق کردیم. می گذاری می سیمان سرمایه
کشور داشته  GDPیا  GNPر پررنگی در توسعه کشور داشته باشند. ما باید سهم خودمان را د

تازگی تشکیل شده بود که نامش حساب ذخیره ارزی بود و ما  باشیم. صندوق توسعه ملی به

کردیم در  عنوان بخشی از اقتصاد کشور باید سهممان را از آنجا بگیریم؛ بنابراین سعی می هم به

 نداشتیم.چیزهایی که بودیم تعمیق دهیم و اصالح کنیم؛ اما به بانکداری تسلط 
 

 حس خودتان بود یا گزارشی دیده بودید؟ GNP یا GDPاز گرفتن سهم 
گفتم اگر شما یک  بگیرید. می GDP ا ازگفتم باید سهمتان ر حس خودم بود. به مدیران می

اندازه یک  بهرا آید  کشور میکه در هر امکاناتی د باید سعی کنیکشور باشید،  اقتصاداز درصد 

 د.درصد جذب کنی
 

 ه بود؟شتاب گرفت، گذاری زمانی که شما مسئولیت داشتید در سازمان مقوله سرمایه
 .نبود اصالً آن قبل ؛بله

 

 مخالفی داشت؟و ... ها  کانون ،از بیرون
که  دادیم یمکه همه ورشکسته هستند و ما توضیح  گفتند یمخیر. در مورد اموال دولت بعضاً 

 طور نیست. این
 

 داد؟ میی سبد ،دولت
قبر هم  گفت اگر سنگ می فر یستاردکتر . و اصالح کردبازسازی  و گرفتآن را باید  بله؛

ما خواستیم سازمان صنایع ملی را بگیریم هم برای  میوقتی  ،بگیرید. یک خاطره دارم هند،د می

، بسیار بودند فر یستارآقای و مدیران تا که همکاران ستا. دوستان ما در شسهم برای شبود و 

 طور اینکه توضیح دادم  فر یستار. یک روز خدمت آقای که خوب نیست کردند الفت میخم

میلیارد به پتروپارس فروختیم.  90 راساختمان سازمان صنایع ملی در میدان فاطمی  مثالً .نیست

در  فر یستاردکتر . بود هم دار مشکلو گرفتار ، واحد ورشکسته وبه قول شما یک سبد بود 
قبر هم  قای هاشمیان گفته بود اگر از دولت طلبی دارید سنگآ ،تاسجواب مدیرعامل وقت ش

هم  ریال 40ی ن که ندارد بدهد تومانااینکه شما از یک طلبکارت ربگیرید. از یک نگاه دیگ داد

 خوب است. بگیرید
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ه و قانون ساختار نظام جامع رفادرگیر تدوین الیحه  تا چه حدسازمان بازنشستگی 

 ؟تأمین اجتماعی )که زمان شما رخ داد( شد
های سال معاون امور  سال ایشانقانون را تهیه کرد. این  فر یستارآقای دکتر  اصالً درگیر نبود؛

. به لحاظ کاری و شغلی اطالعات زیادی دارد سابقهو وبودجه بود  اجتماعی سازمان برنامه

هم از نظر اجرایی با این و هم از نظر علمی  بنابرایندکترای اقتصاد هم دارد؛ و داشت  زیادی

ساله مدیر  8-3برود یک دوره  وبودجه برنامهسازمان به مقوله آشنایی داشت. قبل از اینکه 

نظام  وبودجه رفت قانون ساختار سازمان برنامهبه  نا؛ بنابراین وقتی ایشبودتأمین اجتماعی 

مخالفین زمان من از ن آوبودجه تصویب کرد. البته  تأمین اجتماعی را از طریق سازمان برنامه
ای به نام وزارت رفاه مخالف بودم.  این ساختار بودم و علتش این بود که با تشکیل وزارتخانه

یک نگاه حاکمیتی بود.  فر یستار. نگاه دکتر دهد افزایش میگری دولت را  تصدیمعتقد بودم 
ها ایجاد و  چتر حمایتی برای همه صندوق یک ،ن معتقد بود وزارت رفاه تشکیل شوداایش

طور هم  شود که همین تبدیل به دخالت می اعتقاد داشتم که این نظارت بعداً ننظارت کند. م
سیس یک أشود. وزارت رفاه در بدو ت امور باشد دخالت می شد و بیش از آنکه نظارت در

ورشکست  ها صندوقتا  قرار بود وظایف نظارتی را بر عهده بگیرد ونفره بود  50-60 سازمان
؛ داز یک رویه برخوردار باشو ها متمرکز و یکسان باشد  نظامات اداره صندوق . یا مثالًنشوند

شود با  آن چیزی که شروع میاکثراً همه از بین رفت و یک چیز دیگر شد. در کشور ما اما بعداً 

 .تمتفاوت اس، شود سال اجرا مین چیزی که بعد از چندین آ
درست بود.  فر یستاردر مورد نظام جامع تأمین اجتماعی معتقدم رویکرد اصلی دکتر 

کشور زیر چتر حمایتی یک پراکنده در های بازنشستگی  صندوقهمه  هرویکرد ایشان این بود ک
 ودهی  را سامانها  ایندخالت در امور روزمره، فقط وزارتخانه بدون و وزارتخانه جمع شوند 

 ها رفت. گری و اداره روزمره صندوق کم به سمت تصدی وزارت رفاه کماما دهی کند؛  سازمان
 

 زدید؟ ن موقع همین حدس را میآشما 
نظر  شورای عالی رفاه زیر، وزارتخانه جای بهاین بود که  ندرخواست م .قطعاً ؛بله

این سازمان به نظارت  و تشکیل شود و برای این شورا یک سازمان تشکیل شود جمهور یسرئ

فالن جا فالن اگر گفتند  شنیدم بعضی از وزرای محترم رفاه می .دهی کلی بپردازد و سازمان

کم به  کم مسئله دخالت کنم. اینو در جریان باشم  دین بایابنابر، اتفاق بیفتد من پاسخگو هستم

 .شد میاینجا ختم 
 

 این پیشنهاد خودتان را مکتوب کردید؟
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 .شد گاهی مطرح میآن زمان هایی بود که  بحث؛ خیر
 

 ؟شدید میهای دولت و جلسات دعوت  به کمیسیون
 .فتمگ م و مطالب را میددر سازمان برنامه بو نمزمان ن اما آ ؛خیر

 

 ...صندوق بازنشستگی کشوری در تنظیم آن قانون مهم پس 
به خاطر بار  8وزارت رفاه  دنویگ میو کنند  هم شوخی میبرخی خیلی دخیل نبودیم.  ؛خیر

بار هم زمان  یک ،زاده االسالم بار زمان شیخ یک؛ فردی که دوست داشتند وزیر شود تشکیل شد

 .داردشوخی جنبه البته این ، زادگان شریف
 

ابالغ  دستوریدوران شما ای است. در  یکی از مباحث قانون ساختار محاسبات بیمه

 شد؟
 گزارشش حتماً .چوئر صندوق است به دعوت ما آنجا محاسبه کردکا اآلنآقای نوروزی که  ؛بله

کسری صندوق که  محاسبه کردزمان ایشان پیدا کنید. آن آن را توانید  میو در سازمان هست 
 .استهزار میلیارد تومان  95

 

ها انجام  های زیادی این گزارش یا به فاصلهبرای محاسبه برقرار کردید تواتری هم 
 شد؟ می
 سال آخر من بود. 8-3کنم  بار تهیه کردیم. فکر می یک

 

 ؟سسه حسابرسی را در زمان خودتان فعال کردیدؤشاخه مطالعات و تولید ادبیات م
های سازمان بود که  وکتاب حسابانجام  ،آن فعال شد. عمده کاربسیار سسه حسابرسی ؤم

 گرفت.سامان 
 

 ؟در این مؤسسه منتشر شد ها مفاهیم تأمین اجتماعی و نظامدر مورد  ییها کتاباما 
های  سسه حسابرسی بحثؤم بعد از آنمنتشر شد، مقررات  یها کتاب ،من بیشتر زمان

 ،صنعت فوالد ،صنعت پتروشیمی مثالً منتشر کردچند جلد کتاب صورت  را بهگذاری  سرمایه

در تا کردند  دعوت می بعضاً. فرستادند ن را برای من میاشیها کتاب. و ... صنعت سیمان 

 .دهند یممطالعاتی خوبی انجام  هایکار دیدم میو م نن شرکت کاجلساتش
 

 زمان شما برقرار شده بود؟ ناگبیمه تکمیلی بازنشستو بیمه عمر 
 .بله
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 بودید؟ مبتکر آنیا خودتان  ایجاد شد ناگفشار بازنشست مسئله بااین 
من که  . زمانیو با شکست مواجه شدسال قبل از من انجام  5-5 ناگبیمه تکمیلی بازنشست

بستیم.  را قرارداد ناگبیمه دانا بیمه تکمیلی بازنشستبا آمدم بررسی کردم و برای اولین بار 

 .مندی بودهفردکتر آقای بیامرز خدا
 

 ؟های پیشگام بودید صندوق ودر این زمینه جز
انجام وپرورش برای شاغلین  و بعد آموزشبار ما انجام دادیم نداشت. اولین  یهیچ جای دیگر

 داد.
 

 نده؟اای در ذهنتان م خاطرهاز این موضوع 
یکی از دوستان دیگر برای من نقل کرد که . کلی دعا کردو ای پیش من آمد  روز بازنشسته یک

کسی از ه و رفت میهای بیمارستان باال  خیابان انقالب از پله، پایین بیمارستان مدائن جلوی
ها  جلوی پله شدن بود. مرخصدر حال را انجام داده و  یجراحعمل  کهبیمارستان بیرون آمده 

مادر هر کسی که این  و خدا پدر فت:گ میو دستش را به سمت آسمان بلند کرده و ایستاده بود 
عمل  :؟ گفتستپدر ماجرا چی کند یمال ؤسدوستمان  کار را برای ما انجام داد بیامرزد.

را برای ما انجام داده است  این کارکه ندادم. خدا پدر کسی  ی همهیچ پول ،جراحی انجام دادم
 .کند یمبحث درمان واقعاً یکی از مشکالت است و با حل آن بازنشسته آرامش پیدا  .دبیامرز

 

 ؟اقدامی کردیددر افزایش حقوق هم جز افزایش سنوات  به
موافق  ها یسممکانطور اصولی با این  من بهاست،  سازی های همسان اگر منظورتان بحث خیر؛

در اواخر دوره  و منطقی نیست. مثالً صحیحدهند گاهی  نیستم. افزایشی که برای شاغلین می

این درست نیست. اگر این د که برابر کردن 3علمی را  حقوق اعضای هیئت ناگهانآقای خاتمی 

 و یمهها تطبیق د گذشته را با این گانشستندنبال این باشیم که باز بعد بایددهیم  کارها را انجام
غلط . این رود یمحقوقشان باال کسور بدون پرداخت  یا عدهچون این یعنی نابودی صندوق. 

من گفتم  .توجه کنیدنکته خوب بعد از من اجرا کردند. به این اما من آن را اجرا نکردم  و است

1دررا سالی که افزایش حقوق صورت گرفته هر یک ماهش  به ازای هر یک

063
دهم  ثیر میأت 

باید کار کند. اگر یک ماه  شخصیک شود که  میماه  360=30×98 است و سال 30برای اینکه 

 یعنی این افزایش دهم.برابر بازنشسته  3را  وحقوق اماه بعد  توان نمی ،برابر شده 3حقوقش 

 3از حقوق اما کارکنان امروز  ودش میلیون تومانی برخوردار می 9 بازنشسته قدیمی از حقوق

های بازنشستگی  نابودکننده صندوقو  ای ضد نظام بیمه، پس میلیون تومانی. این کسور نداده
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اینجا یادی از دکتر بودم. علمی مخالفت  هیئتحقوق اعضای شدت با افزایش  من بهاست. 

 .شناسد و به این مسئله رویکرد علمی دارد نظام تأمین اجتماعی را می ،حق م که بهکن فر یستار

این  :نه. گفت :مصوبه شده؟ گفتمچیزی ین نخبر داری چ :گفتو ایشان به من زنگ زد 
ما و خطرناک است  بسیاراین  :علمی بود. گفتم خودش هیئتبا اینکه کند.  صندوق را نابود می

 .کنیم اجرا نمی
 

 در تأمین اجتماعی بودند؟ فر یستارآقای  زمانآن 
استاد دانشگاه بود. بعد از من و ایشان بیرون از دولت  سال آخر دولت آقای خاتمی بود ؛خیر

 نژاد این را اجرا کردند. بالفاصله در ابتدای دولت آقای احمدی
 

 به وجود آمده است؟ این شکاف اآلن
هم عضو و شخص دیگری گیرد  حقوق می تومان میلیون 95-96علمی شاید  عضو هیئت؛ بله

آن و سال برای کشور خدمت کرده  50 گیرد. این میلیون حقوق می 9-8که ست اعلمی  هیئت
اگر قرار بود در حقوق و سال این حقوق را گرفته  8-3 اولی است. سال خدمت کرده 30هم 

طور که گفتم  همانسفانه أمت ثر باشد.ؤسال باید م 30سال از  3شد معادل باثر ؤم او بازنشستگی

به من پیغام دادند آقای دکتر عارف  .شود عوض می نشدن مدیرا در بدو عوضمسائل  از خیلی

 کند. که اجرا نمی کند ر بدی میادر دولت گالیه کرده و گفته آقای ثابت ک
 

 ؟معاون اول بودند زمانآن ایشان 
 کار بد ،من ظلم بزرگی به صندوق و اعضا کنم دنویگ که می هایی آنمن هم عرض کردم  ؛بله

کنم. آقای دکتر شرکا  و من اجرا نمی اند یختهنراین اعضا در این صندوق پول  دهند. را انجام می
عرض خدمتشان  .ریزی بود با من تماس گرفت که آن موقع رئیس سازمان مدیریت و برنامه

 3یک ماه کسور از این حقوق که توانم کسی  میگفتم نو حق است.  کردم این خالف عدل

1 اندازه به داده منرا برابری 

063
تا این را در حقوقش  کشد یمسال  30. همثیر بدأدر حقوقش ت 

 .منطقی است تحرف :وارد کنم. گفت
 

 نکردند؟ها مقاومت  روزنامه
 خیر.

 

 نشد؟ علمی هیئتشکایتی از خود اعضای 
 .هست حتماً
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از طریق  اآلنصندوق از چه طریقی با بازنشستگان خارج از کشور در ارتباط بود؟ 

 اینترنت است؟
یک فرد لزوماً با  بودن زندهبله؛ آن را ما دایر کردیم. برای اولین بار گفتم نیاز نیست احراز 

نت برود و عکس او را پشت سیستم  تواند به کافی حضورش در سازمان صورت گیرد. فرد می

اش تطبیق دهید و شناسایی کنید. چون اگر یک سال  ببینید و با شناسنامه، کارت ملی و گذرنامه

 کردیم. آمد حقوقش را قطع می به سازمان نمی
 

 مال تقلب در آن است.انتقاد وارد به این تصمیم احتاما 
 مسئول این کار مدیرکل درآمد و هزینه )آن زمان خانم عطاریان( بود.

 

 منظورتان تأیید نهایی برای شناسایی است؟
 20-10هایی را اعالم کرده بودیم و بعید است فرد  داد. ساعت بله؛ این کار را یک نفر انجام می

اگر قرار باشد کسی تقلب کند  ساله تقلب کند. باالخره تصویرش پشت اسکایپ است.
توانید صرفاً به لحاظ اینکه ممکن است تقلب رخ  جا هم تقلب ممکن است. شما نمی همین

دهد خودتان را از همه امکانات و تکنولوژی محروم کنید. فردی امروز به سیستم بانکی وارد 

ا جمع کنید یا گویند اینترنت ر اما نمی؛ کند شود و از حساب مردم دزدی و برداشت می می

اینکه همه مردم باید به بانک مراجعه کنند. تکنولوژی آمده که مراجعات را کم کند. آلودگی 

 8حلش استفاده از تکنولوژی است.  هوا و ترافیکی که در تهران و شهرهای ما وجود دارد، راه
یک شعبه بانک دقیقه رانندگی کنید تا به  80 امریکاگویم؛ گاهی ممکن است در  مثال برایتان می

بینید یک نفر هست یا اصالً کسی نیست و تمام مبادالت  شوید و می برسید و وارد شعبه می

شود. برعکس در یک خیابان  مالی مردم از طریق اینترنت و ابزار پیشرفته امروزی انجام می

اهی بینید. در تهران گ بنزین می پمپ 8-3متر یا یک کیلومتر  500روید و شاید به فاصله  می
اما از در ؛ بینید. بعد هم صف طویل و عریضی دارد بنزین نمی روید و پمپ چند کیلومتر می

و جالب است درون تمام این شعب  بینید یمشعبه بانک  80آیید نزدیک  خانه که بیرون می

ز کنیم. برای بنزین امکان ندارد ا دهد ما از ابزار استفاده نمی بانک پر از آدم است و این نشان می
توان کارهای  توان باک ماشین مردم را پر کرد اما می ابزار استفاده کرد. از طریق اینترنت نمی

 دیگری کرد که ما انجام ندادیم.
 

رسانی به بازنشستگان مخصوصاً در کشوری مثل ما که پهناور  اینترنت برای خدمت
 است، بسیار مهم است؟
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کند و نامه  ساز آمدم گفتم چرا بازنشسته به اینجا مراجعه می اتفاقاً وقتی به صندوق آینده

خواهم، برای بانک بنویسید حقوقم فالن مبلغ  گیرد؟ از خانه زنگ بزند و بگوید نامه می می

اش پست کنید. آمدن افراد به صندوق را به صفر  است. نامه را برای او تهیه کنید و به خانه
نید. در سازمان بازنشستگی طرحی داشتم اما عمرم وفا نکرد که اجرا کنم. قصد داشتم برسا

ها را با  های کارمند را به خانه بفرستم و کار اپراتوری را در خانه انجام دهند. ما پرونده خانم

 شبکهبدهیم. از طریق  ها آنتاپ یا یک کامپیوتر هم به  بفرستیم و یک لپ ها آنپست به خانه 

ها متصل به سرور اصلی سازمان باشند و بتوانند  روی اینترنت بگذاریم و این توانیم میهم 

بسیاری از کارها را در هند  امریکاورود اطالعات را در خانه انجام دهند. امروز در دنیا مثالً در 

 خواهد یخچال تعمیر کند، اپراتورهایی در هند دهند. فرض کنید شرکتی می یا در چین انجام می
گذارند. از اختالف ساعت  گیرند و آن آدرس را روی تلفن تعمیرکار می اند، آدرس می نشسته

دهند و هم از مجموعه  تر سرویس می کنند و یک روز زودتر و ارزان روز هم استفاده می شبانه

 80-30ایم. چه عیب دارد امروز  بهره ها بی کنند. ما از همه این های نوین استفاده می فناوری
شان برسند و  صد کارمندان ادارات ما که نقش اپراتوری دارند به خانه بروند و هم به زندگیدر

صبح بیدار شوند و بیرون  5-6ها دیگر الزم نیست از ساعت  خصوص خانم ههم به کارشان؛ ب
 بیایند.

 

 ؟کردید یمامور مربوط به کامپیوتری شدن سازمان را خودتان پیگیری 
 داد. همه امور را شرکت بهور انجام میافزاری و  خریدهای سخت

 

 بهور را شما تشکیل دادید؟
 قبل از من بود اما فعال نبود.

 

 به غیر از وام به بازنشستگان، تورهای زیارتی و سیاحتی هم زمان شما بود؟
ها را  . وقتی هتلبودگردی و جهانگردی  گذاری، ایران بله؛ شروعش با گرفتن شرکت سرمایه

ای را تنظیم کردیم. آقای  مطالبات از دولت گرفتیم این کار را شروع کردیم و برنامهعنوان  به
مسافری که مدیرکل اداری و بعد هم مدیرکل امور اجتماعی صندوق شد. این کارها را دنبال 

 شروعش از آنجا بود و بعد گسترش پیدا کرد. ،کرد می
 

 ین بود؟ا از بعدهای مهر  تأسیس خانه
 خیر.
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 سیستم مشابهی نبود؟ زمان شما
 خیر.

 

 عنوان رئیس سازمان، سفر خارجی هم رفتید؟ به
کردیم. بخشی از اقداماتمان  تأمین اجتماعی( شرکت می المللی ینباتحادیه های ایسا ) در اجالس

 را آنجا یاد گرفتیم.
 

 بیشتر از یک سفر بود؟
سال در  3-5بار بود. فکر کنم  سفر به مالت، مسکو و ایتالیا داشتیم. سالی یک 3-5بله؛ 

های ایسا شرکت کردیم. سازمان تأمین اجتماعی عضو بود اما صندوق بازنشستگی نبود.  اجالس

 دادیم. عضو شدیم و حق عضویت می
دهای های مربوط به نظامات بازنشستگی و استاندار های اکچوئری، بحث بخشی از بحث

شد  هایی داده می گرفتیم. گزارش رفتیم یاد می هایی که می مربوط به بازنشستگی را در کنفرانس

 کردیم. استفاده می ها گزارشو ما از آن 
 

 بازدیدی هم رفتید مثالً بازدید از یک شعبه؟
کرد. یک بار در  برگزار می اجالسخیر؛ شکل اداری داشت. سازمان جهانی هر سال در هتلی 

و بود. یک بار در ایتالیا، شهر کاتانیا نزدیک جزایر سیسیل بود. یک بار هم در پاریس مسک
 برگزار شد و یک بار هم مالت.

 

 زمان شما از بانک جهانی جهت ارزیابی نظامات بازنشستگی کشوری آمدند؟
 بله؛ آمدند و همان نظامات ما را بررسی کردند.

 

 نشستی هم با شما داشتند؟
کردند، ایشان در این زمینه  کار می زاده یروغنبله؛ اما چیز زیادی یادم نیست. بیشتر با آقای 

 اطالعات بیشتری دارند.
 

 ترین خاطره شما از سازمان بازنشستگی چیست؟ و تلخ ترین یرینش
ترین خاطره من بیمه تکمیلی درمان در سازمان باشد. موقعی که ما آن کار را انجام  شاید شیرین

برایم بسیار ارزش داشت. لحظاتی که مشکلی از که دادیم و باعث خشنودی بازنشستگان شد 

شد برای من شیرین بود. احترام به بازنشستگان برای من لذت خاصی  هر بازنشسته حل می

رسیم. چه خوب است که  کردم باالخره ما دیر یا زود به این نقطه می فکر میداشت. همیشه 
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 30مسئول هستند احترام این طبقات را حفظ کنند و بدانند این فرد  اآلنترها و کسانی که  جوان

سال در دستگاه اداری مسئول بوده و کار کرده است. بخصوص باالترین قشر را در 

کردم. چون  مثل معلمان و مربیان خودم نگاه می ها آنشه به وپرورش داشتیم و من همی آموزش
درصد  60-40کردم. تقریباً  می ها آنخودم هم از دبیری شروع کردم خیلی احساس نزدیکی به 

 وپرورش هستند. بازنشستگان ما از آموزش
ریختم.  نشستم و اشک می پای بازنشسته می خاطرات تلخ هم زیاد بود. در آن دوره پابه

ضیائی بعد از من رئیس سازمان بازنشستگی شد. من یک روز ایشان را بردم که به  آقای
سازمان برنامه معرفی کنم و اطالع دهم که ایشان جای من آمده و با ایشان همکاری کنید. در 

دادید کافی بود؟  کنید حقوقی که به بازنشستگان می راه آقای ضیائی به من گفت: شما فکر می
کنید کافی است؟ گفتم: طبیعی است که کافی نبود. ولی چطور؟  : فکر میگفتم: چطور؟ گفت

کنم تا آخرین  خواهم حقوقشان را زیاد کنم. گفتم: آقای ضیائی من فکر نمی گفت: من می
اندازه من نسبت به این بازنشستگان احساس  ای که در این سمت مشغول به کار هستی به دوره

برای سازمان  زنی یماما حرفی که شما ؛ شینی و گریه کنیداشته باشی و یک روزی کنارشان بن
هزار تومان و متوسط حقوق  980خطرناک است. آن موقع حداقل حقوق بازنشستگان 

هزار  800خواهم حداقل حقوق را  گفت می هزار تومان بود. ایشان می 800-300بازنشستگان 
دهی، تورم این بازنشستگان را  تومان کنم. گفتم: کار خوبی است اما اگر این کار را انجام

هزار تومان افزایش دهی.  800به  980دفعه حقوق بازنشستگان را از  کند. نکند یک بیچاره می
آورد. البته من کمی هم  برابرش را از جیب بازنشسته درمی 8بدان همان شب بقالی سر کوچه 

 سادگی به آن نگاه کرد. بهتوان  کردم. این مسائل اقتصادی و پیچیده است و نمی بزرگنمایی می
. وقتی وارد سازمان آمد یبرنمبازنشستگان برایم دردآور بود و کاری از دستمان  های یماریب

هزار نفر رسید. تعداد گرفتارهای  400هزار بازنشسته داشتیم و وقتی خارج شدم به  300شدم 
 هزار نفر زیاد است. 400

 

 ؟کنند یمکارمندان از دوران شما چگونه یاد  کنید یمفکر 
 گویند دوران مدرن سازمان. از خودشان باید بپرسید؛ تا جایی که من شنیدم می

 

هایی که مسئولیت سازمان بازنشستگی را داشتید، در کدام  کنید در سال فکر می

 سیاست ناکام بودید؟
کردم  خدای خودم تصور نمی بهتر است دیگران در مورد من قضاوت کنند. من بین خودم و

همه تحول در سازمان به وجود بیاورم. اگر از بعضی افراد مثل آقای حشمتی که   بتوانم این
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حساب وزارت دارایی در سازمان ما بود و پرسنل ما هم نبود، سؤال کنید تصویر بهتری به  ذی
 دهد. شما ارائه می
اول تحول در نظام اداری به  ها در جشنواره شهید رجایی چندین سال جایزه آن سال

کند  رجوع را پخش می سازمان بازنشستگی تعلق گرفت. هنوز هم تلویزیون تبلیغ واحد ارباب
 که برای بازنشستگان است، این زمان ما راه افتاد.

 

 وظیفه این واحد شماره دادن است؟
خواهد کارش را انجام دهد قطع  رجوع را با کسی که می خیر، بیش از آن است. ما ارتباط ارباب

فهمیدیم آقای ثابت که طرف شماست، کار شما را درست انجام داده یا نه.  کردیم. چون نمی

 ؛ وکردند و مدعی بودند ها مراجعه می رجوع به این ارباب یکسوگروهی را وسط قرار دادیم. از 
بنابراین اگر ؛ دادند رجوع را به مدیران یا کارکنان سازمان می باید کار ارباب ها آنرف دیگر از ط

گفت آقای فالنی کارش را انجام  آمد و می زد، فرد نزد ما می رجوع سر این فرد داد می ارباب
هم وجود دارد یا خیر. واحد  اآلندانم  کشد. نمی رجوع سر من داد می نداده و این ارباب

دانستند  ها می رجوع خیلی کمک کرد که بتوانیم پاسخگوی مردم باشیم. تقریباً همه بچه بابار
وری  های خود سازمان بودند و بهره کشد تا این کار انجام شود. چون بچه چند روز طول می

بنابراین کارش را انجام ؛ ها هم این بود که کار را از کارشناس بگیرند و به مردم بدهند این

 داد. می
 

 سیاست ناکامتان ...
گذاری بعضی کارها به نتیجه نرسید  های سرمایه خیلی از کارها به سرانجام نرسید مثالً در بحث

و بعد از ما از بین رفت مثل فوالد یا همین آپادانا سرام که یکی از معضالت سازمان است. 

برداری نرسیده  گذرد و هنوز همان فوالد به بهره سال می 90زدیم،  داشتیم در هرمزگان فوالد می
برداری رسیده بود، بعداً  است. یا مثالً چوب و کاغذ مراغه در مراحل اولیه بود و تازه به بهره

شنیدم از بین رفته است. این کارخانه دست دوم و جزو صنایع ملی بود. ما آن را نصب کردیم 

طر مسائل خاص صنعت کاغذ اصوالً همه دنبال واردات برداری رساندیم. به خا و به بهره

هستند. چوب و کاغذ مازندران هم مشکالت زیادی داشت، این کارخانه قوام نگرفت و نابود 

جمهوری آقای هاشمی از  ن در یاسوج بود که در زمان ریاستتنی سیما 200شد. یک کارخانه 

 چین خریده بودند.
 

 .است سیمانتولید های  ترین مقیاس کوچکاز 
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برداری و تولید رساندیم و هنوز هم  تنی به بهره 200های خیلی کوچک  ما این را در مقیاس

طور ماند و مدیریت سازمان نتوانست  کند. خیلی از کارهایی که شبیه این بودند، همین تولید می

 ادامه دهد. یدرست بهرا  ها آن
علمی را  شستگان و اعضای هیئتبسیار ناراحت شدم که بعد از من بحث مربوط به بازن

انجام دادند. اشتباه بزرگی بود. بعضی کارها را هم خیلی بهتر از ما انجام دادند. درمجموع 

های صندوق را  کردیم مثالً باید میزان بیشتری از دارایی توان گفت شاید باید بیشتر تالش می می

ن کار بودیم مثالً در حال فروختن دادیم. البته دنبال ای گری را کاهش می فروختیم و تصدی می

صنایع شیر بودیم. بعداً همین صنایع شیر دچار تالطماتی شد و کنترل دولت بر قیمت شیر 

میلیارد تومان کاهش  90میلیارد تومان به  30-50دفعه از  باعث شد سود سهام پایین بیاید و یک
دیگران بود این اتفاقات برایش اما اگر فروخته شده بود و دست بخش خصوصی یا ؛ پیدا کرد

توانست بیشتر به آن فشار  نوعی با دولت بود و دولت می افتاد. چون سازمان بازنشستگی به نمی

 های خودش را به سازمان تحمیل کند. بیاورد و سیاست
ها مثالً سازمان صنایع ملی موفق شدیم مقدار زیادی را بفروشیم که اگر  در بعضی زمینه

کند همه کارها  کرد. آدم گاهی فرصت نمی بعداً مشکالت صندوق را زیادتر می نفروخته بودیم
ماست  گوید ینم یبند ماسترا باید از دیگران بپرسید. هیچ  یمانها کردنرا انجام دهد. بد عمل 

های  کنم منصف باشم اما خصلت آدمیزاد است که بیشتر خوبی من ترش است. سعی می

بیند. امیدوارم هر اشتباهی در پیشگاه بازنشستگان و  را نمیهایش  بیند و بدی خودش را می

سال به بهترین نحو آن مجموعه  2مردم داشتم من را ببخشند. سعی من بر این بود که در این 
 را اداره کنم.

 

 بسیار ممنون و متشکرم.
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 لطفاً خود را معرفی بفرمایید.

در ازنا که یکی از شهرهای لرستان است. قبالً بخشی از  9330دهقان هستم، متولد  اهلل عزت
فرمانداری مستقل شده و توسعه پیدا کرده است. کارشناسی فقه و حقوق  اآلنالیگودرز بود اما 

لیسانس را در همان رشته از دانشگاه  اسالمی را پیش از انقالب از دانشگاه مشهد گرفتم. فوق
 تهران گرفتم اما در مقطع دکتری رشته عرفان را انتخاب کردم. گفتیم به قول حافظ

 

 زهد و علممطرب کجاست تا همه محصول      
 مـــی کنــط و آواز نـگ و بربــدر کار چن        

 

لیسانس را از دانشگاه تهران با درجه ممتاز گرفته بودم اما به عرفان عالقه داشتم.  شکر خدا فوق

اما من عاشق  پرداخت یمبیشتر رشته عرفان و ادیان بود و بیشتر هم به ادیان  ها دانشگاهدر 

عرفان ناب بودم. با عروس حضرت امام خمینی )ره( خانم دکتر فاطمه طباطبائی که همسر 

دوره بودیم، این بود که به اشاره امام جناب  درس و هم مرحوم حاج احمد آقای خمینی بود هم
و  که رئیس دانشکده ادبیات دانشگاه تهران بود یک رشته احداث االسالمی یخشآقای دکتر علی 

تعبیه کردند. این رشته در واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد برقرار شد و من  ییها سرفصل

 دکترایم را آنجا گرفتم.
 

 چه سالی درستان تمام شد؟
5/5/9345. 
 

 داشتید؟ ییها شغلپیش از سازمان چه 
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سپاه دانش معلم  صورت بهدبیر و رئیس فرهنگ، دو دوره نماینده مجلس، بعد از دوره سربازی 

بودم و اکنون استادیار دانشگاه آزاد هستم، همچنین مدیریت کتابخانه ملک وابسته به آستان 

 سال هم در سازمان بازنشستگی خدمت کردم. 5قدس رضوی را نیز تجربه کردم. حدود 
 

 داشتید؟ هایی یتمسئولدر سازمان چه 
 و رئیس سازمان بازنشستگی بودم. دبیرکلمعاون 

 

 از ورود به سازمان بازنشستگی شناختی نسبت به آنجا داشتید؟قبل 
خیلی شناخت نداشتم؛ در حد اطالعات عمومی یک نماینده مجلس، چون بعد از دو دوره 

 نمایندگی مجلس به آنجا آمدم.
 

 نحوه ورود شما به سازمان چگونه بود؟
هاشمی رفسنجانی وقت آقای  جمهور یسرئبا معرفی آقای مهندس رضوی و تأیید و تصویب 

 به سازمان بازنشستگی آمدم.
 

 آشنایی شما با آقای رضوی از طریق مجلس بود؟
با مجلس سروکار آن بسیار  یمقتضا  بهو  سازمان امور اداری و استخدامی بودند دبیرکلایشان 

. را داشت نقش سازمان مدیریت امروز تقریباً آن روزو استخدامی امور اداری سازمان  .شتنددا

جمهور  پیشنهاد و رئیسباید سازمان امور اداری و استخدامی  دبیرکلدر قانون آمده بود که 

جمهور بود آقای رضوی پیشنهاد کرده بود  هاشمی رفسنجانی رئیسآقای . آن زمان کند تصویب
عنوان  سال هم به 5عنوان نماینده عادی و  بهخدمت من سال  5با توجه به و آقای هاشمی هم 

 .و لطف داشتند شناختند یماز نزدیک ، بنده را یسه مجلسرئ هیئت
 

 حکم شما را چه کسی امضا کرد؟
 .یو استخدام یسازمان امور ادار دبیرکلجمهور و  معاون رئیس ید منصور رضویس یآقا

 

 انتصاب جدیدی در سازمان داشتید؟
. آقای پورابراهیمی از معاونان سابق سازمان آورند یماز مدیرانی نبودم که اتوبوسی همکار 

 یو مال یمعاون ادار شادی دلو آقای  یعنوان معاون اقتصاد به یان غروی و شالچیآقابودند، 

 عنوان حراست به سازمان آوردم. را به یدالرام یعنوان معاون اداری مالی و آقا ه را بهیقوه قضائ
 

 ود؟واکنش بدنه سازمان به انتصاب شما چگونه ب
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اما بعد از ؛ که البته در جهت مخالفت با من نبود شد یم هایی یتحمااوایل از آقای کربالیی 

 مدتی همه همدل شدیم.
 

 ساختمان سازمان آن زمان کجا بود؟
 اصلی دانشگاه تهران. در روی روبه

 

 شما از سازمان چه بود و چرا این پیشنهاد را پذیرفتید؟استنباط 
ف یکم با وظا در این رابطه مشاوره و مطالعه کردم، کم یمقدار ،تیریقبل از ورود به مد

 آشنا شدم. ها شرکت یس بعضیو تأس ها شرکتد یدر جهت خر گذاری سرمایهصندوق 

برای بازنشستگان تأمین گردد، مطالبات سازمان از  ای یهسرمابا توکل به خدا برای اینکه 
شود و درنهایت حقوق بازنشستگان  گذاری یهسرمادولت دریافت گردد و در موارد انتفاعی 

 افزایش یابد به سازمان آمدم.
 

 برنامه کاری مکتوب داشتید؟
 ساالنه و تهیه بودجه برقرار بود. های یتفعالبرنامه مکتوب از ما نخواسته بودند اما 

 

 هم برای تأمین مطالبات و افزایش سرمایه سازمان داشتید؟ یشنهادهاییپ
آمدیم بررسی کردیم و متوجه شدیم که میلیاردها تومان صندوق بازنشستگی از که ما  ؛بله

اینکه به با توجه من  .نده بودآغاز کردبرادر عزیزمان آقای کربالیی دولت طلبکار است. کار را 

تالشم را کردم. لس بودم و با کمیسیون اداری و استخدامی آشنایی بیشتری داشتم جنماینده م
دوره هم نماینده مجلس بود  8-3که  زاده یتوسلئیس آنجا بودند مثل آقای بعضی از دوستان ر

خیلی دولت  .هم لطف کردند ها آنکارها را تبیین کردیم  یم،و از قدیم در مشهد دوست بود

 اما نوعاً، گلف اجنسی را به سازمان واگذار کرد؛ نما چهرهمثل  ها شرکتپول نداد اما بعضی 

نبودند که سوددهی داشته باشند. سازمان بازنشستگی وارد شد و بعضی از  ییها شرکت
را اجماالً ولو برای سرمایه ثابتشان حفظ کرد تا  ها یبعضرساند اما را به سوددهی  ها شرکت

را واگذار و بعضی را  ها شرکتبعضی از  . ظاهراً ایشانجایی که بعد از ما آقای اردکانی آمد

 .بیشتر تقویت کردند
 

 ؟دادید یمسودده از دولت، مانوری هم  یها شرکتبرای گرفتن 
، اما درآمد دالری داشتاست و بود که یک شرکت معتبر  جنسیگلف اشرکت  مثالً بله؛

علیه مدیرعاملش دعوا راه افتاد. چند و نهایتاً کارهای حقوقی کردیم ، داشت ایرادهایی
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 ،بودملک همان شرکت واحد دارد  60-40حدود که ساختمان خوب هم در خیابان میرداماد 

؟ گرفتید یمرا  ده یانز یها شرکت کسی بگوید چرااست سودده هم داشتند. ممکن  یها شرکت

زیرزمین سازمان بازنشستگی  زمانی که یک مو از خرس کندن غنیمت است.داشتیم باور 
بود که از اموال تملیکی دولت  پر از فرش (آقای غروی معاون اقتصادی ما بود یریادش به خ)

 دریافت کرده بودیم.

این بود که اگر دستگاهی  ها یبدهموفق وصول کسورات و  یها روشطورکلی یکی از  به

به  ها آنو  شد ینم، حقوق بازنشستگانش پرداخت کرد یماز حد مجاز تجاوز  اش یبدهکار

 .آوردند یمدستگاه فشار 
 

 از کجا آمده بود؟ ها فرش
 .دادستانی کل مصادره کرده بودو قاچاق کنند  خواستند یمکسانی 

 

 عنوان دیون دولت گرفته بودید؟ را شما به ها ینا
گفت به دل دوست . اسکانیا و ... گرفتیم سواری  ین. چندین ماشگرفتیم یم از دولت ارزان ؛بله

 .بود برای تقویت بنیه سازمان. هرچه کردیم به هر حیله رهی باید کرد
نشستم بیشتر  ها ساختمانآن یکی از در مدتی که چون خودم گرفتیم ساختمان  50-50حدود 

گرفتیم. میلیون تومان  5. آن را از دولت به بوددر خیابان شریعتی محله میثاق  ،یادم است
کسی چون خودم نشستم یادم است بفروشیم. میلیون تومان  96که چندین بار اعالم کردیم 

چرا رفتی  گفتند یمدوستان خریدار نبود. بعد از مسئولیت سازمان و تخلیه ساختمان 
تردید ندارم اگر آن ساختمان را بخواهند  اآلننشین شدی؟ گفتم مال دولت بود.  مولوی

 میلیارد باشد.چند قیمتش شاید  ،بفروشند
 

 کاشان قبل از شما شروع شده بود؟ ـبزرگراه قم 
. آغاز مدیره را هم عوض کردیم که آن هیئتبود مدیره  ثبت شرکت و تعیین هیئت حد در فقط
. از ابتدای قم که نشده بود سیس شده بود اما کار آغازأ. شرکت تبودسپاه  یها بچهبا کار 

ما راضی نبودیم که یک وجب و  خواستند یمکشاورزان پول  ،کشاورزی بود های ینزم رفتیم یم
به طرف  تهران –از زمین را خدای نکرده غصب کنیم. یا همان پلی که ابتدا بعد از بزرگراه قم 

خودم رفتم ، تازه خشک شده بودو رود یادم است که فونداسیون پل را ریخته بودند  کاشان می
ردم که رفتند تجدید نظر سپاه دعوا ک یها بچهبا  ریزد یمبا سوئیچ ماشینم زدم دیدم سیمانش 

بگویم از صفر تا صدش را درست  خواهم یمشد. کردند آلیاژ سیمان را عوض کردند و درست 
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مدیره اولیه  ین راهی ایجاد شود و ثبت شرکت و تعیین هیئتنطرحش که چ اًکردیم اما انصاف
 زحمت کشیدند.را آقای کربالیی آن 

 

 برداری رسید؟ زمان شما به بهره
که راه شما را ما  کردم یمکاشان من شوخی  جمعه امامیثربی  اهلل یتآخدا رحمت کند  ؛بله

 .درست کردیم
 

 سازمان سود بانکی برقرار کردید؟ یها سپردهشما برای 
خودمان چندان مؤثر نیست و در  های گذاری یهسرما. دیدیم دادند یمسود عقالیی  زمانآن  ؛بله

بود که ما این کار  یگذار سپردهبهترینش داشت.  سودهم اصل سرمایه محفوظ بود بانک، هم 
ورشکست  ها شرکتبیشتر نبود  گذاری یهسرمارونق  تقریباً 40-48 یها سالانجام دادیم. را 

 .کردیم ینمما ریسک و  شدند یم
رئیس سازمان  ،دبیرکل)شامل  سازمان که از اول هم بود امنای هیئتمشی طول سال را  خط

 .کردند یمبودجه سازمان را تصویب تعیین و  (وزیر کار و مین اجتماعیأت
 

 در این خصوص دارید؟ یا خاطرهارتباط شما با نهادهای حاکمیتی چگونه بود؟ 
با توجه به سوابقم روابط خوبی داشتیم، مخصوصاً با مجلس و این به دریافت مطالبات و 

 افزایش حقوق بازنشستگان کمک کرد.
-رئیس کمیسیون اداری ،شد طور یناجمهور و سرنوشتش  آقای رحیمی که معاون رئیس

 ،داشتند هم تشریف زاده یتوسلآقای و آقای باهنر  ،رفتیم یک روز ما استخدامی مجلس بود.
نوشته به کمیسیون مطلبی . من کرد یمجلسه را آن روز ایشان اداره اما رئیس بود  نائبشاید هم 

واگن  فولکس ،پشت الکاز  خوبقای دهقان آو خیلی سخت ترسیم کرده بودم گفت بودم 
 توانیم ینمما هم  اما کند یم. این نامه را خیلی قشنگ نوشته خودش هم خوب صحبت سازد یم

بد بد بنویسم و  خواهی یمورشکسته کنیم. گفتم پس آقای رحیمی عزیز برای سازمان دولت را 
پس در مجلس خوب از خدا به لطف . سرمایه بازنشستگان هستمصحبت کنم؟ من حافظ 

خیرخواهی ما را و نمایندگان با من آشنا بودند  .سال نماینده بودم 2آمدم چون  کمیسیون برمی
 .دانستند یم
 

 ارتباط با مجلس برای رئیس سازمان الزم است؟
بازنشسته را بسیار افزایش یک مثال عرض کردم که حقوق به اعتقاد من بسیار الزم است  ؛بله

 .انجام دهیم توانستیم ینمخوب این را مجلس کرد ما که  دادیم،
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 ارتباط شما با نهادهای مدنی و صنفی چطور بود؟
ایشان رئیس  نیست،اسمش یادم  اآلنکه بود اهل خوانسار برادری ارتباط تنگاتنگی داشتیم. 

 کردم یمداشت. من در جلساتشان شرکت  یکانون بازنشستگی بود و خیلی با ما ارتباط تنگاتنگ
ما  ،گرفتند یممدیره از ما مشورت  هیئتانتخاب ای جلساتشان با ما قوی بود که در  گونه حتی به

 .دادیم یمهم بینی و بین اهلل مشورت صحیح 
 

 که امور مدیریتی سازمان دچار اخالل شود؟ شود ینمها باعث  ارتباط با کانون
نبود که دخالت  ی. روزی که بازنشستگان دیدار عمومی دارند طورخیر؛ جلسات هفتگی بود

رسیدیم که ی جای بهحتی  .بودندما اجتماعی و بازوی سیاسی و ارتباط خوبی داشتیم . کنند
با پیشنهاد همان کانون بازنشستگی به . نداشتیم ها دستگاهبرای پرداخت کسورات ضامن اجرایی 

. دادیم ینمانش را گوراتش را نپردازد ما حقوق بازنشستاهی که کسگاینجا رسیدیم که هر دست
حق با ماست، به سازمانشان  دانستند یمبازنشستگان که . با تأخیر اما دادیم یمالبته حقوق را 

 .کردند یممراجعه و اعتراض 
 

 هم تعامل داشتید؟ المللی ینببا نهادهای 
خیر؛ فقط با نمایندگان مجلس، یک مسافرت به ایتالیا و یونان داشتیم که هدف آن دریافت 

 بود. ها آنبازنشستگی  یها صندوقتجارب 
 

 از آن سفر به خاطر دارید؟دستاورد مشخصی 
که عضو  زاده عوضو آقای  سفر همراه مرحوم آقای هجرتی نماینده قزوین دقیق خیر. یک

روز ایتالیا  3-5رفته بودم. دو روز ترکیه ماندیم،  دبیرکلکمیسیون بود با یکی دو نفر از معاونان 
روز هم یونان. با مجالسشان ارتباط گرفتیم، مخصوصاً با کمیسیونی که متعهد امور  8-3و 

 استخدامی و بازنشستگان بود.
 

 آن موقع شما نماینده مجلس بودید؟
 .ازمان بازنشستگی بودممن مسئول س ؛خیر

 

 کردید یا مجلس؟ یزیر برنامهاین سفر را شما 
کننده هزینه سفر همان سازمان امور  ینتأم و یواقع یزر برنامهعنوان سازمان مؤثر بودیم و  بهما 

 .دعوت کردیمهم را نمایندگان مجلس  اداری بود.
 

 مدیره چطور بود؟ تعامل شما با هیئت
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 ارائه بودجه و اجرای آن پس از تصویب و شرکت در جلسات.ف قانونی، در حد وظای
 

 تدوین بودجه چگونه بود؟ فرآیند
بندی با  و پس از کنترل، اصالح و جمع شد میمختلف گرفته  های قسمتبودجه سالیانه ابتدا از 

 .گشت میمدیره تقدیم  مرتب به هیئت طور هب حضور مسئوالن
 

 تأسیس دفاتر استانی زمان شما بود؟
 بله.

 

 به یاد دارید ایده آن چگونه مطرح شد؟
چهارم سازمان بازنشستگی هم  بعضی نهادها از نظر عظمت یک، حتی ها دستگاهدیدیم همه 

 و هر چندمنطقه تقسیم کردیم  4داشتند. ما اول کشور را به  یا منطقهو نبودند دفتر استانی 

کردن  استانی کردیم. مکانیزه بعد .درست کردیمیک منطقه بزرگ  یها استانغیر از استان را 
در  .کارهای سازمان در زمان آقای کربالیی آغاز شده بود اما آن موقع کامپیوتر وجود نداشت

که کامپیوتر بیشتر نبود. آن را هم دنبال کردیم. از اینجا آغاز شد  3-5کل سازمان بازنشستگی 
 شده است. ای انتقال امراضقای پورابراهیمی مطرح کردند که بایگانی قدیمی منبعی برآ

ما گفتیم باید فکر اساسی کرد که اصلش از بین  ،که آنجا هستند شیر بدهید هایی آنبه  گفتند یم

 را کوچک و کامپیوتری کنیم. ها پروندهسعی کردیم و  رود
 

 ؟کرد ینمسازمان اداری استخدامی مقاومت  ،سیس دفاتر استانیأی مثل تهایبرای کار
 .کردند یمخیر؛ کمک هم 

 

 ؟شد یماضافه سازمان تشکیالت 
بود. حق سازمان بود که نفر  900حدود کل کارکنان سازمان بازنشستگی بله؛ زمان ورود من 

 این کار را بکند.
 

 کردن با شرکتی قرارداد بستید یا خودتان داخلی انجام دادید؟ برای مکانیزه
 دقیق یادم نیست اما قراردادهایی داشتیم.

 

 نیروی انسانی سازمان چگونه بود؟وضعیت 
 کنیم. یانداز راهتوانستیم دفاتر استانی را پرسنل همان با مشکلی نداشتیم و 

 

 آموزش و پژوهش جایگاهی در سازمان داشت؟
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 .شد یمدر حد توان و ضرورت چه در داخل سازمان و چه بیرون از آن انجام 
 

 ؟شد یمهم در زمان شما انجام  ای یمهبمحاسبات 
 حد توان بله. در

 

 نظام آمار و اطالعات چگونه بود؟
وجود  شده یبند طبقه صورت به. سوابق نیز شد یمکامالً وجود داشت و با تمام توان پیگیری 

 .کردیم یمداشت و همواره برای نگهداری و ثبت آمار و اطالعات تالش 
 

 نحوه رفتن شما از سازمان چطور بود؟
عنوان  به یرمحمدیو آمدن جناب م یخاتم یاست آقایو ر یهاشم یبعد از اتمام دوره آقا

 است سازمان به جناب آقای اردکانی محول شد.یر دبیرکلم مشاور کافت حیدبیرکل با در
 

 ؟دانید یمترین ناکامی خودتان را در سازمان چه  بزرگ
و  ده زیانعنوان مطالبات از دولت دریافت شد اما بیشترشان  ای که به مصادره های شرکتبعضی 

 مجدد واگذار و البته بعضی هم احیا شدند. ها آنمایه دردسر بودند، بعضی از 
 

 خاطره شما از سازمان بازنشستگی چه بود؟ ترین یرینشو  ینتر تلخ
 کم بود. اش خندهو  بیشتر اش یهگرالبته  .جور خاطرات بود دو

تا داماد  5تا عروس  3 با آورد اش را می عکس خانوادگی ،آمد یمهر وقت بازنشسته پیرمرد 

شنبه خانه ما هستند تا چهاراز عصر  .آیند یم ها یناچند تا نوه که آقای دهقان روزهای جمعه 

تومان حداکثر  8500چه کنم؟  تومان 8500. من با این خودشان آخر شب شنبه که بروند خانه
 خاطرات تلخ ما بود. ها یناحقوق بازنشستگی بود. 

رنج بود و خودش سرباری شده  دیدیم یماما  کردیم یمرا بازدید  ها شرکتگاهی بعضی 
؛ اما زمانی که حقوق بازنشستگی دوسوم حقوق دوره اشتغال شد به شرطی که از شد یماضافه 

. خود من شدهزار تومان  92هزار تومان باال نزند خیلی خوب بود. خیلی از افراد حقوقشان  92

هزار تومان  96هزار تومان بود کما اینکه در مجلس  95 روزهای اول که آمدم سازمان حقوقم

خاطرات خوب  ها ینا ؛د شهید رجایی رانهزار تومان بود خدا رحمت ک 2در مجلس اول  .بود
 بودند.

در نماز جمعه کاشان یک وقتی رفتیم و صحبت کردم یکی از  شدیم یموقتی وارد کاشان 

دانستند این راه را سازمان بازنشستگی درست کرده و  بعد از اینکهبود که  ینخاطرات خوش ا
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آن  .کردند یماست خیلی تعجب  بازنشستگان های یهسرمابازنشستگان درست کردند و از 

و  داد یمریال عوارض  90ی نتومان یع 9باید برود کاشان به از قم  خواست یمروزها اگر کسی 

 هم حتی از مسئولین هیئت  ها یلیخکردیم توجیه هم نداشت اما با توکل به خدا کار را دنبال 
که اصل قضیه را  آنجا توجیه ندارد؛ اما من ازو امناء سازمان قائل بودند که این را حذفش کنیم 

مهم مملکت بزرگراه  های یانشربحمداهلل از  اآلن، ادامه دادم و دانستم یمکار اقتصادی زیربنایی 

کار تمام شده  دیدیم یموقتی رود.  میو بندرعباس  تا اصفهان طرف آن از است که کاشان-قم

من و را سازمان بازنشستگی درست کرده ه دانستند که این را ها یکاشانبعد  ؛سخنرانی کردم

 .و برای من شیرین بود شدند یممسئول سازمان هستم خوب خوشحال 

یا  شد میسپرده در بانک نگهداری  صورت بههر وقت مطالبات سازمان از دولت وصول و 
. مخصوصاً که تمام پارکینگ امروزی شد میکاالهای متروکه در جهت وصول مطالبات دریافت 

نفیس که خود  های فرشاز انواع  شد میفاطمی که آن زمان زیرزمین بود پر  ساختمان

 .شدیم میبرای سازمان بود و ما و همه کارکنان خوشحال  ای سرمایه
 

 باقی مانده بفرمایید. یا نکتهاگر 
و رفتنم سال  9361این است که مالحظه فرمودید که آمدن حقیر به سازمان سال  مسخن مه

را با تکیه بر  ها سؤالسال قبل بسیاری از کارهای ریز و جواب  88بوده، یعنی بیش از  9343

 توانستم نمیذهن پیرمردی عرض کردم و چون قصد شما خیر و تهیه سوابق برای سازمان بود، 
از جواب خودداری کنم. نواقص و نقایص را باید هم شما و هم خوانندگان محترم به بزرگی 

 خود عفو فرمایند.

 و من اهلل التوفیق و علیه التکالن.
 

 بسیار ممنون و متشکرم.
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 1334، تکنیکیپلکارشناسی، مکانیک، دانشگاه 

 1336 تکنیک،کارشناسی ارشد، مکانیک، دانشگاه پلی

 1351، دانشگاه ویسکانسین امریکا، کارشناسی ارشد، صنایع

 سمت

 ماهیبهشتاردتا  1361شهریورماه ؛ رئیس سازمان بازنشستگی کشوری
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 وگو با آقای محمد ذهبیون فتگ
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 بفرمایید.خود را معرفی  اًلطف

لیسانس  فوق .سالگی در اصفهان بودم 92تا . اصفهاندر  9393محمد ذهبیون هستم متولد 
رتبه اول بودم  خواندم. هنرسرای عالی بود زمان نامشآن  کهتکنیک  پلیرا در دانشگاه مکانیک 

لیسانس صنایع گرفتم. بعد  ن فوقیدر دانشگاه ویسکانسشدم و  امریکا بورس 9336و سال 

یکی اینکه  داشتم؛مشکل  8 نام کردم. آمار رشته سختی است و من آمار ثبت یبرای دکتر

 (.فراوان بود یمچون کار براتوانستم این مشکل را حل کنم  )البته می بورسم تمام شده بود

اساسی این بود که با دانشجویان برای اینکه برگردند و کار کنند مصاحبه دوم و مشکل 
 هم ها آن گفتم آمار. ؟ میستن چیات رشته پرسیدند میمن  و ازشد  . نوبت من که میکردند می
 رفتند. موفق باشید و می .ما در ایران یک سرشماری خوب نداریم است، خوب گفتند اتفاقاً می

 

 ن موقع بیشتر مهندس و پزشک نیاز داشتند؟آ
. فکر ندفهمید نمیآمار را  شد اما استقبال می و ... بدنی، فیزیک ای حتی تربیت هر رشته خیر؛ از

کردند  تصور نمی اصالً پرسم چند نفر هستید؟ می مثالً روم و می ها نهاخ به درمن  ندکرد می
 درسن که یمشکل بود. در ویسکانسبسیار آمار ی ادکترد. اشنیاز آمار ب دکترای ریاضی پیش

برگشتم و به هزار دانشجو داشت.  64 که یدرحال بودیم ی آماردانشجو 8 ، فقطخواندم می

دادم که قبالً  . توضیحهنرسرای عالی بود چون علم و صنعت قبالً .دانشگاه علم و صنعت رفتم

پایان به  هم تقریباًرا  یدکترو صنایع دارم مکانیک و لیسانس  فوق ،ما هدرس خواند جا همان

آمار  نیم صنایع واد نمیو  ها را داریم گفتند این درس د ورساندم. یک لیست به من دادن

و تا را تیک زدم  5 توانید درس بدهید؟ در مورد مکانیک بود ست. از این لیست کدام را میچی
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برای یک  م.شد استخدامو قبول کردند بدون بحث هم  ها آنم. هد ها را درس می گفتم این

نیاز داشتند ، مجبور بودند ها آناما  ؛گذارند یک درس میفقط سال اول در  ی تازه استخدامدکتر

و آن صفحه از این کتاب  5ها باید  شب ،گذاشتند. بیچاره شده بودمدرس را برای من  5و همه 
فقط شانس آوردم دانشجوها خیلی  .نبود به فارسی هیچ کتابی هم و... . مردک میترجمه کتاب 

 .خوردم من به مشکل برنمی وسواد بودند  بی
 

 ؟ودش چه سالی میمربوط به 
9350. 

 

 دانشگاه بودید؟تا چه سالی 
 ام. سال است که بازنشسته شده 5 تقریباً

در  . منوظیفه استاد مشاور چیستدانستند  نمیاما  استاد مشاور تعریف کرده بود، دانشگاه

 استخدام شدم و کار کردم. قبول کردم استاد مشاور هم یک سالآنجا حتی  ،بودمدیده  امریکا
 5کردم.  ها کار می با بچه شد. واقعاً دانشجو 800تبدیل به که بعد  به من دادنددانشجو  50. شوم

یک برای تکراری بود؛ یعنی  درس یکالبته  .و خیلی مشکل شده بودداشتم هم  کالس مختلف

 بودند. نفر 50-60هر کالس  ،زیاد بود ها همکالس گذاشته بودند. تعداد دانشجو 8درس 
 

 است؟ قبل از انقالببرای این اتفاقات 
 بگذارند،به نام صنایع  هم یا رشتهاست. اسم رشته تولید بود. پیشنهاد کردم  9350 سال ؛بله

 یا رشته؛ یعنی برای اولین بار کردمسیس أبروشور تهیه کردم و باالخره خودم رشته صنایع را ت

 . خودم هم رئیسش بودم.دوجود آمه ب صنعت و  علمدانشگاه نام صنایع در ه ب
 

 ؟بازنشستگی آمدیدچطور به سازمان 
 و گفتای کرد  ایشان با من مکاتبه .نداخو انگلیس درس میدر  9356آقای دکتر جاسبی سال 

م. ایشان از طرف یده صنایع بیاکدانش به دهخوا نم اما دلم میاخو یمدیریت م رشته که من

 .دانشگاه علم و صنعت بورس شده بود
 

 ن موقع شما رئیس دانشکده صنایع بودید؟آ
کردند بقیه  فکر میاطرافیان چیز بود یکی اینکه  8د. علتش یمند شدم که بیا عالقههم من  ؛بله

؛ دکتری بسیار رئیس دانشکده باشم یسانسل فوقو چرا باید من با دارند ی دکتر هها هم دانشکده

زیر بار ه بودم که هم استخدام کرد یدکتر 8د یقبول کردم آقای جاسبی بیا زمانی کهکم بود. 
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التحصیل شد  باالخره آقای جاسبی فارغ .یدکن گفتند شما فرق می می ،رفتند ریاست دانشکده نمی

قوی است ی مدیر، کردند که آقای جاسبی سفارش میافراد زیادی به من اه برگشت. گدانشبه و 

خواستم  می رم. واقعاًآو را می اوبرای همین هم د. گفتم من هخوا د عذر تو را مییو اگر بیا
ها  بچه و دادم من خوب درس می .گرفت میوقت زیادی از من دانشکده  یاستچون ربیاید، 

تومان حق  900پولی نبود. ماهی  در ریاست ،بود تدریسدرسم را دوست داشتند. پول هم در 

. گرفتم تومان می 500 و دادم ساعت درس می 9من  .پولی نبود اصالً که دادند ریاست می

 به گفت من حواسم دانشکده شود. پیشنهاد دادم رئیس او یم و خودم بهخالصه ایشان را آورد

 من را درگیر کار اجرایی نکن. ،است ... حزب و سیاست و
 

 انقالب شده بود؟
 .کنم ایجاد (جمهوری)م حزب هخوا گفت می می ایشان اماخیر؛ 

 

 ؟ن موقع حزب جمهوری تشکیل نشده بودآتلفه چون ؤم احتماالً
رفت. بعد  اما به آنجاش قطع نشد ا رابطه ، ایشانانقالب شد 9354گفت در ذهنم است. سال  می

سازمان امور اداری  دبیرکلو  یروز نخستمعاون و  سازمان امور اداری را پذیرفتمدیرکلی 
عهده  رسازمان بازنشستگی را بریاست به من گفت و یک روز  بودیمارتباط در هم  شد. با

 ،دانشگاه دچار تزلزل عجیبی شده بودآن سال است.  9352ر سال دبگیر. این موضوع 
تعطیل وقتی دانشگاه کم دانشگاه تعطیل شد.  کم .کردند شلوغ میو احزاب دانشجوها اعتصاب 

در سازمان بازنشستگی سال و نیم  یک تقریباً و زدند من را حکم. پذیرم گفتم می ایشان به ،شد
 .بودم

 

 تعطیل شده بود؟ ها کامالً دانشگاهآمدید سازمان بازنشستگی  بهزمانی که 
 کار چه و کنیم کار کردند چه فکر میو گذاشتند  می یجلساتو کالس نبود اما فعالیت درسی  ؛بله

 .نکنیم
 

 .آزاد شده بود شما پس بخش زیادی از ساعات
رئیس جهاد شدم اما و پذیرفتم در جهاد دانشگاهی فعالیت کنم،  کردند اصرار می نم به ؛کامالً

هم  کار را با 8توانم  آنجا را رها کردم. گفتم نمی و آمدم بازنشستگی سازمان بههفته بعد  8
 .مهانجام د

 

 شناختید؟ را می آنجا سازمان بازنشستگی بیاییدبه قبل از اینکه 
 .داد نم آقای جاسبی توضیحاتی به طفقخیر؛ 



488    تاریخ شفاهی مدیران صندوق بازنشستگی کشوری 

 

 تان کجا انجام شد؟ معارفه
 و من ایشان را ندیدم. سازمان آمدم رئیسش رفته بودبه موقعی که 

 

 بودند؟رئیس آقای زارعی پیش از شما 
نجا نبود. به همین دلیل معرفی الزم آ اصالً . ایشانایشان را ندیدم ولی من اصالً ؛کنم میفکر 
 هستم. ااینجرئیس من سالم کردم و گفتم  و مدمآمن خودم  .نبود

 

 ؟از آن وزیری آمدید یا قبل شما بعد از حادثه انفجار نخست
 هبهمان ابتدا آمدند و صحبت کردیم.  نمعاونا ،ن را نشان دادندادفترم .مدمآ حادثهاز  بعد

من اهل  اما تسویه کنمکارکنان را م و یاینجا بیابه و مدیران گفتم از من خواستند  نمعاونی
کنید و  اگر ببینم به مردم خدمت می است، مهم ی من بسیارحال شما براو تسویه نیستم. وضع 

حق من نامردی  درو فکر کنم د اشاگر عکسش باما  کنم دفاع می شما مشکلی ندارید از
فقط آقای آهویی مانده آن زمان  نکنم از مدیرا فکر می .زنم صدمه می شما ن موقع بهآ ،کنید می

 دیران را نام ببرد.سایر م تواند یمکه ایشان  باشد
 

 د؟آی ن میااسامی یادت
داستان جالبی دارد. ایشان  .که فوت کردند بودن یاآقای بهرام .معاون بود ،اصفهانیآقای  ؛بله

 ها آنگردم به دانشگاه بربه خواستم  میوقتی . دکر خیلی اظهار ارادت میایشان نسبت به من 
حتی اگر الزم شد مقداری از من انتقاد  ؛از من تعریف نکنید مطلقاً ،دآمقای کربالیی که آگفتم 
آقای کنم اشتباه گفتم  فکر)البته  .خوب شوداوضاع بسیار ایشان با آمدن امیدوار باشید و کنید 
 آدم باشخصیتی بود و علمش هم و شاعر. اداری من بودو معاون مالی  ، ایشانان نبودیبهرام
 ،یدویحق را بگ اینجا الزم نیست مگفت وید.آدم باید حق را بگن گفت نه شاای (.باال بود بسیار
اولین  جلسه با رئیس پس از من و درباالخره کار خودش را کرد  .سکوت کنید و ییدنگو هیچ

 و دیدمنرئیس به این خوبی  ،در این مدتو  سال سابقه دارم 84-82 گفت من شا جمله
هم اذیت  یبعد ایشان را برکنار و مقدارخراب کرد. گویا یک هفته خالصه نخواهم دید. 

 مرد.و دق کرد  ایشان هم. ندکرد
 

 بود؟ شما آمدید ساختمان در خیابان انقالب زمانی که
 .اه تهران بودیمگدرست جلوی دانشبله؛ 

 

 ید؟نتعریف کرا میلیونی  211ماجرای  ممکن است
طبقه همکف هم  بود وطبقه پارکینگ  5-5با طبقه  99 کنم فکر میدر خیابان بهار ساختمانی 

 800ما آید قیمتش چقدر بود ا یادم نمیرا بخریم. آن خواستیم  می .داشتمتری  900های  مغازه
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چون  ،خواستم رو کنم نمیو مخفی بود اما داشتیم موجود را مبلغ این  .میلیون کسری داشتیم
، را بخریمساختمان این  خواستیمگرفتند.  میو سریع  داشتندپول  فراوانی به نیازآن زمان 

مخالفت کرد و ، مهندس بهزاد نبوی سخنگوی دولت. گیریم یممخالفت کردند و گفتند رایگان 
نید. خالصه نگذاشتند بخریم. من اتو هستی؟ گفتم نمی هگیریم دلواپس چ میاین را ن اگفت جو

 .تغییر کند سازماناوضاع  تارا بخریم  جانآخواست  خیلی دلم می
 

ساختمان خیابان انقالب  ید؟هتوضیح درا کمی فرمایید  که میممکن است اوضاعی 

 چه شکلی بود؟
و  کارمند داشتیم 9000حدود  .کهنه بودبسیار متر و  800کنم هر طبقه  فکر می .طبقه بود 4

، چون کرد زیادی مشکالت کمک حل درمند بود و  . آقای آهویی عالقهفشرده بود فضا بسیار

 در اختیار ایشان بود. ها بازنشستهپرونده 
 

 ؟چرا از سازمان بیرون آمدید
استاد  900 ودانشجو  450حدود  داریم.نیاز شما وجود ه بگفتند  ،دانشگاه بازگشایی شد

بعضی دانشجوها پشت در دانشگاه  بود. حتی پدر و مادرآشفته  بسیاردانشگاه  .اخراجی داشتیم

شناخت خوب،  و یخونسردالزم بود شخصی با مشکل داشتند.  واعتراض  . چونخوابیدند می
سختی است. ولی گفتند یا  بسیارنستم کار اد می ،موخواستم بر . من نمیدانشگاه را اداره کند

نتیجه رسیدم من هم به این نیست. ری راه دیگ این از ، غیرسازمان برو یا برگرد و به استعفا بده
 .آموزشی و دانشجویی دانشگاه شدم معاونو که باید برگردم. برگشتم 

 

و اداری  سازمان امور دبیرکلدانشگاه برگشتید آقای جاسبی هنوز به که زمانی 

 استخدامی بودند؟
 مده بود.آقای رضوی آ خیر؛

 

 آقای رضوی برای رفتن شما مقاومتی نکردند؟
کنم  تضمین میاز هر لحاظ خواهی بمانی؟  چرا نمیدعوت کرد و گفت بگو من را حتی  زیاد؛

 . به هستیمو کنیم  مان را قطع نمی گفتم ما رابطه و ت بهتر باشد. توضیح دادمیبرا اینجا

فرمایید  موقع رفتن چندین اتاق بدرقه می رسم یمایشان گفتم در حال حاضر هر وقت خدمتتان 

 یک کارمند و هر زمان ممکن است پست من  شوم یمکه البته انتظار ندارم اما اگر بمانم 

گرفته شود و دیگر ارزشی نداشته باشم اما در دانشگاه حداقل یک مدرس هستم و تغییری 

 داد. شود ینم
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 ؟دمور شده بودیأاز دانشگاه به سازمان م
 .بله

 

 گرفتید؟ از کجا می ن رااحقوقت
 .داد می نم که دانشگاه بهبود ن حقوقی ا. هممگرفت اه میگاز دانش

 

 ؟چگونه بودبدنه سازمان ، واکنش سازمان آمدیدوقتی به 
 ای هایی را برآقای آهویی پروندهکردند. مقاومت کردند اما بعد همراهی اول روز  90شاید 

 ها را نگاه  گفت این وپرونده آورد  8برای نمونه  .نستماتو کشف کرد که خودم نمیمن 

  ، مادر،پدر ها، هاسم بازنشست متوجه شدم کامالً شبیه هم هستند ندماخوو برداشتم  .کنید

 بود و  ند؛ اما یکی از سازمان مسکن بازنشسته شدهبودهمه یکی  و ...شماره شناسنامه 

 و روز در فالن  و خواستمها را دعوت کردم  بعد این آهن. گفتم یعنی چه؟ از راه دیگری

 یکی حدود  ،. آمدندشود بد می گر نیایند برایشانو تهدید کردم ا دنساعت در دفتر من باش

 . سال اختالف سن داشتند 90-95سال.  44-42سالش بود و یکی هم حدود  13-18

 مشخصاتش و  اسمچیست؟ گفتم اسم شما  گرفتند.ن را باال اسرش 8هر دیدم  ... گفتم آقای

آن مرد که هم هستید؟  گفتم شما چرا مثلسکوت کرد. شما بگو. . بعد به دیگری گفتم را گفت
 ؟مدیخانه آ که به قهوهن نیستی اگفت تو هم و بعد نگاه کرد آن یکیبه  تر بود چند دقیقهپیر

سازمان در  مخواست من می :تر گفت جوانمرد ؟ ستم. گفتم جریان چیهست خودمبله گفت 
 .خورمبچای  تاخانه رفتم  قهوهبه بودم و  خیلی پکر .م اما شناسنامه نداشتمواستخدام ش مسکن

 خواهم ، میهایم غرق نشده شده؟ گفتم نه کشتی  هایت غرق این آقا از من پرسید کشتی
 گفتم  خری؟ . گفت اگر یک شناسنامه باشد میدنهخوا شناسنامه میولی م واستخدام ش

 بعد زن گرفتم  .استخدام شدمو رفتم آقا ن یبا شناسنامه او  تومان خریدم 5؟ باالخره چند

نی اد شناسنامه خودش را داشت. به پیرمرد گفتم می گرفته بود و او هم المثنی .شدم دار و بچه
 برند؟ گفت  از تو ارث می ی این آقا همها بچه ،تدبیفنکرده اتفاقی  سال اگر خدای 800بعد از 

 هماهنگ کردم و احوال  با اداره ثبتو ن کردم اما چیزی نداریم که ارث ببرند. کمکش

ری های دیگ نمونه ،طول کشید اما جور شد. این یک نمونه بود .را درست کردمن شاکار باالخره
 هم وجود داشت.

 

تهران به  ها برای پیگیری از استانو ها دفتری نداشت  سازمان در استان زمان شما
 ین چیزهایی برخورد کردید؟نآمدند. شما با چ می

 خیر.
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یکی کرده بود  به سازمان بازنشستگی دستبرخی کارکنان با وپرورش  اداره آموزشچند نفری از 
دادند؛ و حاال این را خیلی مطمئن  اسم می بار 8 و گرفتند حقوق می 8بازنشسته چند و برای 

در ماه  متوجه شدمکردم دقت کردم و  هایی که امضا می من روی چک آید نیستم اما به نظرم می
این تقلب است. شد باالخره کشف و امضا کردم. پرسیدم  ی رامیلیون تومان 8چک بار  8 مثالً

آن شخصی هم که برای فرار کرد. و واسطه این کار شده بود، که در سازمان ما بود کسی 
با آقای نوروزی معاون اداری و مالی  از این کارها خیلی بود. .وپرورش بود را گرفتند آموزش
 مودم.وپرورش در مورد تخلف فوق خیلی همکاری ن آموزش

 

 نیامده بود؟ سازمان بهزمان هنوز کامپیوتر آن 
 .شد یمخیر؛ همه امور دستی انجام 

 

 بود.شلوغ و پرتراکم بسیار ها  یپس بایگان
 .دقیقاً ؛بله

 

 ؟بودیدکامپیوتر آوردن به فکر بازسازی سیستم و 
چون بخواهم کاری را شروع کنم دانستم اگر  . از طرفی هم میشلوغ بود من بسیار سر خیر؛

 .نداشت ای فایده و شد می کاره رها مانم کار نیمه مدت زیادی آنجا نمی
 

طراحی فلوچارت  شبیههای اداری و کاری را فرآیندهایی دارد که  رشته صنایع تحلیل
 افتادید؟ ها فلوچارت اینطراحی شما برای سازمان بازنشستگی به فکر کنند.  می

دیده برای اهداف فوق تربیت شوند و من زمان کافی در اختیار  کارمندان دوره خیر. زیرا باید

 نداشتم.
 

 بودید؟ه اموری بیشتر درگیر چدر سازمان 
آمد و  به دفتر میکارمند  ؛شد بمباران هم می .مشکل داشتندهم بود و کارمندان زیاد ها  پرونده

کردند  استراحت میکه ی جای بهروز  . یکو این نوع مشکالت فراوان بود کرد غش می جا همان

خانم  8دیدم  است. ورطخواستم ببینم وضع چ ؛ میربع نشستم یک ، رفتم.خوردند چای می و
. دنوبر دخواهن یهستند و انگار نمهم و هنوز ز وقتی آمدم نشسته بودند ا ،کنند خیلی شلوغ می

من  الؤسشما اول گفتم . مربوط گفت به شما چهشان  یکی؟ هستید گفتم ببخشید شما کارمند

 ؟طورگفت من به شما چه ارتباطی دارم؟ گفتم اگر من مسئول اینجا باشم چ را پاسخ دهید.
 اآلنگفت چشم و من مسئول اینجا باشم؟ خالصه فهمید چه یعنی و گفت فکر کرد  کمی

گفتم اگر و مدم توضیح دادم آکه  یاولروز . انجام بده . گفتم نترس اما کارت را درستروم می
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پس دقت کنید. خیلی تشکر کرد و  ،کنم کسی از حاال به بعد اشکال داشته باشد اذیتش می

 رفت.
 

استراحت  و دنوبربه آنجا نستند اتو سازمان بازنشستگی تریا داشت که کارمندان می

 کنند؟
ها  ؛ اما اینروند خورند و می یک چای می آیند، می یا عدهدیدم  می .کنم تریا بود فکر می

 .نده بودطور نشست همین
 

 سازمان برنامه  ،کمیسیون بودجه ،کمیسیون اجتماعی ،مجلسبه تان  در دوره کاری

 رفتید؟ ...یا 
روز  یک مثالً .کرد یمبود مطرح  یا مسئلهو اگر  زد من را صدا می یریوز نخستگاهی  خیر؛

 م؟هرا خدمت شما دید این لیست هد گفت اجازه می، مدآدفترم به پسرخاله مهندس نبوی 

جا  تهیه کردم. های مختلف رئیس قسمتو  مدیر، معاونبرای  ی؟ گفت لیستیستگفتم چ
 ،کنم اگر الزم بود گفتم مطالعه میو گرفتم  لیست راکردی؟  را کار اینهستی که که تو  !خوردم

نبوی شکایت کرده بود. من  مهندس بهایشان  .هفته کشید و تغییری ایجاد نشد 8م. هد تغییر می
نم اد بوده؟ گفتم می هصحبت کردم. گفت جریان چ ینبومهندس وزیری رفتم و با  نخستبه 

احتیاجی ، من استاد دانشگاه هستم :مویگ برادرانه چیزی به شما میاما ایشان با شما نسبت دارد 

است بگذارید  اگر خوب مده انجام میخواهم بمانم؛ بنابراین کارهایی که  نمی و به اینجا ندارم
فوری  ،ید استعفا بدهویاگر بگ .اینکه مشکلی ندارد ،عوض کنیدمن را  انجام شود و اگر نیست

 ؛کنم عوضش نمی است فالنی بد به این نتیجه نرسم که خودموقتی تا اما  مهد استعفا می

دادم اما  می فکر کرد و گفت برو به کارت بچسب. البته تغییراتی ید باشد. کمهخوا هرکسی می

شخصی  .بایگانی بزرگی داشتیم یغیر از خود سازمان در خیابان دیگر ساب شده بود. مثالًح
و د. چند دفعه رفتم آی گفت رئیس اینجا روزی نیم ساعت هم نمیو ند اای را به من رس پوشه

از این به بعد هر گفتم  .مور گفتم چرا نیستی؟ گفت فالن جا می و ش زدمیصدا .دیدم نیست

 9دقیقه نه  5دستشویی هم  ؛با اجازه من باشد ی غیر از دستشویی باید حتماًوبر خواهی میجا 
نید من را اتو . گفت نمیو، استعفا بدهبرخب گفتم  .طور کار کنم نم ایناتو گفت من نمی .ساعت

روز  95بعد از . و رفت نگذاشت یمحل. کنم گفتم به خدا خیلی راحت بیرونت می .بیرون کنید

ماه  9سر  و باز محل نگذاشت ،کنم دوباره ابالغ کردم که نیستی و اگر نباشی اخراجت می
، راضی کردند یمکه خوب کار  هایی آنبا این حال . م نیفتادهاخراجش کردم. هیچ اتفاقی 

 بودند.
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 ؟خزانه بود یها پرداختسازمان در جریان دریافت و 
)معاونین و  دادند. ما بود که نمی یا سوختههای  طلباما نداشت  ییجداسازمان حساب 

 .ها را گرفتیم این مدیران(
 

 ؟آید ن میامثالی یادت
ها  نست این پولاد نمیکسی جمع شده بود از این طریق بود.  گفتممیلیونی که  800 ؛یادم نیست

 .کنمد؛ یک خاطره عرض کردن هچدانم  نمیبود اما  موجود ایم. وقتی من رفتم را گرفته

امضا  را ها روز چک قوی بود. یک بسیار د کهفرستادن حساب می سازمان ذیبه از طرف دارایی 

بگیر ما نیست برای  گفتم این حقوق .حساب است یک چک به نام ذی متوجه شدمکردم که  می
روز بعد  3-5بقیه را امضا کردم. و کشوی میزم گذاشتم در چک را  ه باید چک بگیرد؟!چ

ال دارم. ؤساما من  هستنده؟ گفتم یکی انم گفت اینجا چک جاپیش من آمد و  حساب یذ
. مناگرد تا آخر سال هم برمیو من وام گرفتم خیر، بگیر اینجا هستید؟ گفت  گفتم شما حقوق

 تاشخص این شرمنده شد و ی خودت برای خودت وام گرفتی؟ ویگفتم بدون اینکه به من بگ

ک را چگفت چشم.  می ،گفتم می یزدست من بود. هر چ در وممثل م زمانی که من رئیس بودم

 .فاش نکردم، من هم ترسید فاش کنم میاما ندادم  او به
 

 رابطه شما با خزانه خوب بود؟
 .خیلی خوب بود

 

 ؟شد یمبا تأخیر انجام  ها بازنشستهپرداخت حقوق 
 مجلس و دولت شدیداًن زمان آکردم.  خوب بود و دفاع هم می استذهنم  درتا جایی که خیر؛ 

گفتند در اسالم بازنشستگی  می، به فکر افتاده بودند که سازمان بازنشستگی را منحل کنند
 .نداریم

 

 ی این را گفت؟سکچه 
 د ومده بودنآکسانی بودند که تازه  . بیشترگفتند بازنشستگی معنی ندارد دولت و مجلس می

 د.بودنشده وکیل 
 

 ؟آید یادتان می زدند می ها را که این حرف کسانی اسامی
روزنامه با من  8 رضویآقای نوشتند. زمان  میهم ها  روزنامه. گفتند همه می نفر نبودند؛ 8-9

. اگر قرار است ودگدا نشهم کند که آخرش  گفتم کارمند یک عمر گدایی می ندمصاحبه کرد
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ها  این. کند میگدایی رود  می ود،کارمند ش با چه امیدیبازنشستگی منحل شود و نباشد کارمند 

کند که آخرش  به گفته رئیس سازمان بازنشستگی کارمند یک عمر گدایی می :تیتر بزرگ زدند

مصاحبه این شکلی نکن و خالصه خیلی گفت رضوی آقای کرد.  اسروصدبسیار . ودگدا نش
که من را  است گفتم حداکثرش این .ادیتدر مقابل مجلس ایسگفت شد و  یمدردسر برا

 ندارم.مشکلی من ، دارند برمی
 

 .فقط یک موج بودو  ولی این بحث به سرانجام نرسید
مثل  .وضع عوض شدو انگار تمام مملکت تغییر کرد  .خوابیدبعد از مدتی موجی بود که  بله؛

تأمین  آخردر  تاکوچک قانع هستیم  باریکه به یک آب د ما یک عمرنن هم فهمیدشااینکه خود

 دنوینگ دندوقتی پیر شتا شدند  هدف بازنشستگی همین بود. همه کارمند می چون واقعاً باشیم.

شد. اغلب  . بعد هم بدبخت میدبدوز چیزی دناتو نمی رحاال دیگو کفاش بود مثالً فالنی 

هم نداشتند،  ای بیمه و افتادند شدند به گدایی می ی که پیر میناکثر کسا ،طوری بودند این
 بودند. یرخ به قبتعابنابراین کارکنان دولت 

 

 گذاری داشت؟ واحد سرمایهسازمان زمان شما 
 .چیزی نبود هیچ نبود. عمالًاما قرار بود باشد خیر؛ 

 

 مالی و فنی داشتید؟، پس معاون اداری
 .دادند ها می را به معاون 98گروه  .معاون بودند 5فکر کنم  ؛بله

 

 اطالعات و سوابق دستی بود؟ ،ثبت آمار
 .بود یشاندست اها  . اینمدیرکل به نام آقای اصفهانی داشتیم که مرد بسیار شریفی بودیک بله؛ 

 

 را در خاطر دارید؟کارمندان قدیمی که به کار مسلط بودند اسامی 
در او را خودم  .باشددر دانشگاه آزاد هم  اآلنکنم  آقای الوندی که فکر می ،آقای اصفهانی

 .کنند یمآنجا کار  از بازنشستگی بعدو دانشگاه آزاد استخدام کردم 
 

 ید؟ا هو آقای ماریوسف چیزی شنید بخش تاجدر مورد آقای 
 .زود رفتاما ماریوسف بود زمانی که من به سازمان آمدم آقای 

 

 ؟داشتید برخاستی و  نشست با ایشان
 و از ایشان اطالعات زیادی ندارم.جلسه داشتیم  9-8 شاید ماریوسف فقط خیر. با آقای
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 ؟طورچ بخش تاجآقای 
است، نفره  5-6یک هیئت من یکی از اعضای شورای سازمان امور اداری که . ارتباطی نداشتم

 .آقای بازیار هم بود .بودم
 

 مطرح بود؟هم خارج از کشور  گانزمان شما بحث بازنشست
 .شود ولی اقدامی نشدقطع حقوقشان بود که ی بحث
ستارخان هنوز  های یرهنبو  نتیجه مثالً ها انجام دادیم. بعضی حقوق در رابطه با قطعکارهایی ما 

کرد.  میکمک در این کار آقای آهویی یم. ها را قطع کرد اینهمه  .گرفتند از سازمان حقوق می
جایی رد از روز رضاشاه  یک متوجه شدمکارمند کجا بوده؟  سؤال کردمنفر  یک درباره

ایشان فوت کرده و د. هنبد او تومان به 9000ماهی ، از شخصی خوشش آمده و گفته شده می
 ها را قطع کردیم. همه این .گرفتند ش هنوز حقوق مییها نبیره

 

 ؟اشتیددن یها برخورد درباریبا ؟ طورمحمدرضا پهلوی چ دورهدر 
 رضاشاهی بود. ،برخورد کردمبا هرچه  خیر؛

 

 ؟شد سازمان داده میتوسط منحل شده مثل ساواک  یها سازمان حقوق بازنشستگی
متوجه شدم در مصر  اش از پروندهچون  یم.را قطع کرد ها یکی از اینحقوق آید  یادم می بله؛

 و دیبیا تا قطع کنیدحقوقش را گفتم  طور بود می هرکس این ،ساواکی بودهو انجام داده جنایاتی 
مد آ اگر می کردیم و قطع مید، حقوق را مدنآ نمی هم مد که اکثراًآ اگر نمی ،بوده هم قضیه چیببین

آورد  بودند( نامه جمهور یسرئ)ایشان  ای از آقای خامنه ها آمد و از این یکی .کردیم بررسی می
در حقیقت  ایم. بوده اوو ما در جریان کارهای ات زیادی دیده این برادر صدم ندکه نوشته بود

پیگیری  اغلب اصالًاما  ردیمبرقرار کدوباره حقوقش را  است. ما در سازمان بوده نیرویاین 
 .کردند نمی

 

 برقرار کنید؟ را کسیزمان شما سفارشی هم شد که حقوق بازنشستگی 
 .فقط همین یک نفر بود خیر؛

 

 بود. بمباران وزمان شما اوج جنگ 
در  زنگ زدند، گفتندروز  یک زمان بدی بود. مثالً .خورد ها تکان می شیشهو مد آ صدا می ؛بله

 .شود دقیقه دیگر منفجر می 90بمب گذاشتند و تا ت یکی از طبقا
 

 ی به شما گفت؟سکچه 
 9000و رجوع  ارباب 8000حدود و فکر کردم چه کنم. نشستم  مدتی تماس ناشناس بود.

 .رفتند که امکان نداشت می دقیقه از ساختمان بیرون 90در باید  بودند وکارمند در ساختمان 
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و نگفتم  چیزی ،مدآاستخاره بد  بگویم یا نه.استخاره کردم که  مسن بودند، رجوع ارباباغلب 
کس اجازه ورود به ساختمان را ندهد و تا جایی  به هیچسفارش کردم  نگهبان جلوی درفقط به 

. دروغ بود د. فهمیدمخبری نشگذشت اما نیم ساعت  ،یک ربعکه امکان دارد بقیه بیرون بروند. 
 صالح در این بود که چیزی گفته نشود. البته با معاونین مشورت کردم و

 

 .شد یمهم انجام  ها پروندهمثل دستکاری  هایی یخرابکار
 اصالح شده بودند.داشتند هم از کارمندان نبودند. کارمندان اگر سابقه بدی البته  بله؛

 

 ؟...رشوه و  ،سابقه از نظر تخلف اداری
قبل از انقالب بود و در زمان تصدی من حداقل من  هم آنچیز دیگری نبود که این  از غیر ؛بله

 کشف نکردم که رشوه گرفته باشند.
 

 بود؟ بدنه سازمان همراه انقالب
روزی آمدم و  می روز در هفته 6 نکردم.حداقل ظاهر امر این بود؛ یعنی من چیزی کشف  ؛بله
 .ذاشته بودمبرای کارم گتمام وقتم را ، ساعت در اداره بودم 98-90

 

 دادند؟ نهار می زمانآن 
 دادم  دم پول میودادند اما یادم نیست خ فکر کنم می آید. مییادم ن ،اهل خوراک نیستم زیاد
 نه.یا 

 

 فشار بودید که اینجا تسویه کنید. فرمودید شما تحت
م، قادر نخواهم کنچه  دیکته کنید کهاگر نبوی گفتم  . عرض کردم به مهندسمقاومت کردمبله؛ 

 ادامه دهم. بود به کارم
 

 ن شرایط سخت نبود؟آمقاومت در 
نم اد . ولی نمییدشما امضا کنو  نویسم یماستعفا  ،گفتم مجبور نیستم رئیس سازمان باشم

 انجام بده.نی اد هر کاری صالح میو نبوی به چه علتی گفت شما به کارت بچسب مهندس 
 

 ؟رفت کسی از سازمان برای جنگ
ولی نرفته  بود، حکم مأموریت گرفته ها آنکه یکی از  بودندرفته صورت فردی  به یچندنفر

 بود.
 

 هنوز پایگاه بسیج در سازمان تشکیل نشده بود؟
مخالفت  رود، جنگ نمی دار شدمخبر اما؛ موخواهم به جنگ بر گفت میر فحتی یک ن خیر؛

گفتم آبدارچی  .موش آبدارچی می کنی؟ گفت می هچ آنجاخیلی ناراحت شد. گفتم و کردم 
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این همان شخصی بود که قبالً مأموریت گرفته اما  .ودنگذاشتم برو  خواهد بروی ، نمیدارند
 نرفته بود.

من مخالفت  و تقاضای بازنشستگی کرد ،آچارفرانسه بود واقعاًهم داشتیم که کارمندی 

موافقت کنید؟  نم شستگینگفت پس من باید کار نکنم تا با باز .گفتم به تو نیاز دارم .کردم

بساز.  اما کمی با این وضعیت هستم تا شرمندهفهمم و واقعاً  میها را  این حرفکامالً گفتم 

کردم برای چه  سؤالاز او  .کردم اش بعد بازنشسته د وکار کر. ماه 6گفت چقدر؟ گفتم 

 بازنشسته شوی، گفت ازدواج کنم. خواهی یم

آمد  می دفتربه وقتی  یکی از کارمندان .بودعجیب بسیار  که برایمد آی چیزهایی یادم می
شدم  من مات می.  ...م و چاکر گفت یمفهمیدم.  نمی گفت که اصالً کرد. چیزهایی می می تعظیم

ن از من بیشتر اسفارش کرده بودم کسانی که سنشمن  ست؟!ها چی که مرد حسابی این حرف

 شآدم بد د کهکردن کارهایی مینشوم اما آن آقا  شرمندهتا سالم کنم  من د اولنهاست اجازه د
از آن به  د.این کار را نکن رش توضیح دادم دیگیبرا و گفتم چاپلوسی حرام استآمد. به او  می

 .ایستاد داد و می مد سالم میآ وقت میبعد هر 
 

 بازدیدی کنید؟تا سفر کردید هم های دیگر  استانبه بودید  در سازمان زمانی که
، این کارها وقت زیادی از من کردم های مختلف سرکشی می به قسمتو بود زیاد کار  خیر؛

ها را امضا  باید چک هم انباشته شده و ها روی دیدم کارتابل می و رفتم دفتر می گرفت. به می
 بود. یرگ وقتکه  کردم یممربوطه را هم تا حدودی بررسی  یها پروندهکه البته  مردک می

 

 داشتید؟ همی استخدام جدید
نفر استخدام کرده باشیم که به همین مقدار  95درمجموع دوره کاری شاید از اول تا آخر 

 اخراجی و یا بازنشسته و ... داشتیم.
 

 نیاوردید؟ را با خودتان به سازمان ، کسیعنوان مدیر به
 بدنه کار کردیم. با همان. کس هیچ خیر؛

 

 ؟اعتماد کنید ها آنبه سخت نبود 
یعنی  ها را اصالح نکنم اگر اینو قابل اصالح هستند.  ایرانی و کارمند که همهاعتقادم این بود 

دلسوزانه  فقط حواسم بود که واقعاً بلد نباشد.م. ممکن بود کسی را بیاورم و کارا نکرده کاری
 کنم. این مسئله دقت می به که همه فهمیدندو  کار کنند
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 ید؟دهسخت نبود خودتان را با کار سازمان بازنشستگی تطبیق برایتان های اول  هفته
 آمدم. سخت بود؛ اما من جوان بودم و از پس کار برمی

 

 ؟کردید ال میؤای سازمان هم سه از قدیمی
سرعت قوانین را  به و به کارهای اداری عادت داشتم کرده بودم،مدیریت هم اه گچون در دانش

 95این رقم  یادم بود این چک را با مثالً .فراموش کنم راحتکه مثل حاال نبود ، شدم حفظ می
گفت شما چطور  میو کرد  تعجب میکه بود  یانبهرامکنم آقای  فکر میروز پیش امضا کردم. 

 .وپرورش شدم آموزش حساب چک ذیمتوجه ؟ همین باعث شد اندم ن میایادت
 

 ؟آن زمان بازنشستگان اعتراضی به کم بودن حقوقشان داشتند
 ندنستاتو که حتی اگر میبود احساسی در مردم  و زمان جنگ بود .کرد کسی اعتراض نمی

هزار تومان حق ریاست  3. رئیس دانشگاه شدماز اینکه  . خودم بعدنددیبخش میرا  انحقوقش
 .مجانی رئیس بودمیعنی نگرفتم که بود 

 

 پس اعتراض و تجمعی از سوی بازنشستگان رخ نداد؟
نم با اتو و من می هندد تومان می 9900 و گفت به من مدآیک پیرزن حتی  .راضی بودند خیر؛
او را ت را اداره کن و یها ش را ببخشم. گفتم برو نوها خواهم بقیه می و ن زندگی کنماتوم 200

 فرستادم که برود.
 

 این اتفاق خیلی نادر بود؟
ن اشیبرا .برکنار کردمرا ها  ییبهابیشتر  ولی همکاری مردم خیلی زیاد بود و اما نادر بود بله؛

پس  ،عشری با شما قرارداد بسته یعنوان شیعه اثن شاه به گفتم دولت جمهوری اسالمی در زمان
 و مقداریسال کار کردم  30گفت من یکی . است این قرارداد باطلو  شما دروغ گفتید

گفتم پس  .گفتیم تو بهایی هستی یا نه؟ گفت هستم .یدهدب نم باید این را بهو انداز کردم  پس
، یعنی یهدبرا هم پس  ها آنحق این است که و خالف کردی  بتداتو از ا ،مهبد تو به نماوت نمی

 اصل قرارداد استخدامی تو باطل است.
 

 را قطع کرده بودند؟ ییانبازنشستگی بهاحقوق بعد از انقالب 
 ید واقعاًویگفتم اگر به من بگبرخی حتی به و کردم  ن کنم. بررسی میادستور داشتم حذفش

 اذیت بشوند. ترسیدند یمند، گفت نمیولی بندم.  نیستید من چشمم را می بهایی
 

 ن؟اخودش نکیشا هم
 .بله
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 ؟ستچی شما از سازمان بازنشستگی ترین خاطره شیرین
 من با کارکنان  .میکرد برخورد می ها آناز دوستان با ای  عدهه همراه بود که ب ییها پرونده

 را  کارکنان اغلب اینو بودم هم مسئول کنکور سراسری رابطه بسیار خوبی داشتم مثالً 

م یها خاطره جالبی برا یکی از پرونده .باشندکنکور  یها داوطلبمراقب که کردم  دعوت می
  مدآیکی . دعوت کردمرا به دفتر  8هر  .پرونده دیدم که مثل هم بود 8 دوباره گذاشت.

 آهن  ؟ گفت استخدام راهداریدپرونده  8. گفتم چرا بود تیپ خوشبسیار  و دیگری نیامد.

 یکار خالفداشتم، متوجه من مهندس بودم و کارهای مهمی . کرد دزدی میآنجا رئیس ، بودم

  وت دارم. من با یخواهش وت روز دعوتم کرد و گفت از یک .مزاحمش بودمرئیس شدم و 

 ماه بیکار بودم  8 هم رفتم، م. منهد حقوقت را هم هرماه می ،کارت، برو دنبال کاری ندارم

 آهن  سال از راه 85بعد از این آقا  .سازمان مسکن استخدام شدم بعد در ،گرفتم حقوق می و

اطالعات طبقه  در حضور او بابعد  بازنشسته شده بود. سال از سازمان مسکن 80بعد از  و
 . الکی گفتم کنم یمرسیدگی من خودم  د،نوید برویگفتم به پاسدارها بگ تماس گرفتم و پایین

 .کنیم خیلی ترسیده بود کرد اعدامش می فکر می واقعاً ممکن است گیر کند. اینجا دبفهمتا 
مد و قسم خورد روزه آخانمش  .رونه را بیاابه خانمش زنگ زد که سند خ د وثروتمند بو

تمام بازنشستگی و آبرو داریم. با سازمان مسکن چک کردم و داماد  وگفت ما عروس  است.
 نقدی را مبلغ  این. شدهزار تومان  800 و میلیون 9 ؛که اضافه داده بودیم را حساب کردیم

 گرفتیم و آزادش کردیم.از او 
 

 ؟استن ادر ذهنت یخاطره تلخ
کنم  داده بود فکر می نم سازمان ماشینی به احساس کردم قرار است بمیرم.شب  فقط یک خیر؛

کوپنی بود. من آمد، فکر کنم  گیر می ی سخت بهبنزین  .داده بودبود و یک ژیان هم  یپژو مشک

به دو طرف ماشین موتوری  8رفتم  طور که می همین .کند میمصرف کمتر ژیان را برداشتم که 

 د ومدنآماشین  موازات بهیک ربع  ،نم چه اتفاقی افتاداد زنند. نمی می حتماًاحساس کردم آمدند. 
 نمی این برا میرم. گفتم میو ندم اتشهدم را هم خو من آن موقعبعد سبقت گرفتند و رفتند. 

 خاطره بدی بود.
 

 رفتید واکنش کارمندان با شما خوب بود؟ زماناسروزی که از 
بسیار  ها آنبه . دکر احساس ناامنی نمی کس هیچتا وقتی بودم ناراحت بودند. از رفتنم  ؛خیلی

خطا  شان را انجام دادند ودادم اگر کار اطمینان میو کردم  دفاع می ها آندادم، از  اهمیت می

 هستم و امنیت شغلی خواهند داشت. ها آننند، پشت نک
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، بعد از انقالب معاون دانشجویی شدم. ماه رئیس دانشکده 6 برگشتم بعد از امریکااز وقتی 

را بر عهده داشتم. دانشگاه  تساری . پس از مدتیمشد دانشگاه مالیمعاون  و آموزشیمعاون 

 من ها زیر نظر کل دانشگاه ومعاون اداری مالی دکتر جاسبی در دانشگاه آزاد شدم  پس از آن
بازنشسته وقتی های مختلفی داشتم.  پستدانشگاه هم بودم. درمجموع  امنای یئتهعضو بود. 

در من  یعنیبرخورد؛ به من  خیلی .اند نمودهمنظور مدیریت را صفر برای من شدم دیدم 

  گفت. ردمکیک روز این را برای آقای الوندی تعریف ! ها مدیر نبودم کدام از این پست هیچ

من زود  .نوشتم و دادمهم من  بدهم.و  مرا بنویس مگفتند سوابقبعد . کنم من صحبت می

هزار  500 زمان حدودن آ بود.ن زیاد ام یبازنشستگحقوق و به همین خاطر بازنشسته شدم 

سال مدیر سازمان بازنشستگی  925نوشتم حداقل  گیرند. من میلیون می 3-5 اآلن .ن بوداتوم
دوباره . چند سال بعد ن تغییر کرداتومهزار  980تا  900عنوان مدیر حدود  به، حقوقم بودم

احکام  وو جز است صوری، دهد حکمی که دانشگاه می گفتندو  قطع کردندبرای دیگران 

 .ودر احکام نمی وجز است طور هم همین اآلن. ودر نمی
 

 باقی مانده بفرمایید.ای  اگر نکته
 .من رئیس دانشگاه شدمسروصدای زیادی کرد این بود که اداری  سازمان امورای که در  مسئله

من کارمند  .اولویت داشتند موجی شده بودند، برای استخدام اصطالح بهافرادی که در جنگ 

یک  و دیگری کهنگهبانی برای معرفی کردند. یکی را به ما را  ها این از نفر 8 م وخواسته بود
معاون اداری . من کمبود کارمند داشتیم آن زمانامور اداری گذاشتم. را برای خانم لیسانسه بود 

 تومان به هزارفقط  حق مسئولیت اما چونداشتم  پژوهشیی و دانشجوی، معاون آموزشی، مالی

از  . بعددادند گذاشتند. اکثراً استاد بودند و درس می ، وقت زیادی برای کارها نمیدادند می ها آن
 ،تلفن زدند . یک روزتر بودیشجا ب آموزش از همهکار  فرستادم. آموزشمدتی این خانم را به 

 .بالعوض بردارید ایشان راگفتند  ؛نداریمیرو عوضش کنید. گفتم ن ،خواهیم نمی ایشان راگفتند 
تا م رفت؟ و نباید بد باشد ؟ لیسانسش را از الزهرا گرفتهدنهخوا را نمی اوچرا که به فکر افتادم 

نشسته بود و و پر از پوست پسته تازه است.  بیرون ی میزشکند؟ دیدم کشو کار می ببینم چه

فوری  ،ستااینجا اداره  چه؟ها چیه؟ گفت پوست پسته. گفتم یعنی  گفتم خانم این خورد. می

کار  دنگوی میو کنند  را بست و نشست. گفتم خیلی از تو شکایت می کشوبیرون بریز. ها را  این
بعدازظهر  8 ساعت .کنم نمینافرمانی و  دهم د را انجام مینویگ می کاری کنی. گفت من هر ینم

دادند که  نم نامه به 8 کار کردی؟ گفت امروز ی از صبح تا حاال چهویبگ مکن استبود. گفتم م

 8حاال هم ، پانچ کنمکه فردا گذاشتم  آن یکی را هم برای و کردم  پانچ را یکی ،پانچ کنم
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ر وبیا یکی را هم پس آن؟ گفت نه. گفتم دکش خیلی طول می کردن بعدازظهر است. گفتم پانچ

 کردن چیست. پانچمتوجه نشدم فکر کردم  هچون هر چ د.کن میه پانچ کن. خواستم ببینم چو 

نشست. گفتم چرا پانچ  و ای سوراخ کرد های منگنه کن با سوراخ و دیدم یک نامه آورد
یک  بعدازظهر عمالً 8؛ یعنی از صبح تا کردن شدم پانچتازه متوجه  ر!کنی؟ گفت کردم دیگ نمی

برای ای  آموزش عالی جلسه وغریب بود. عجیب ودار  خنده بسیار می. برابود نامه پانچ کرده

گفتم کارمند که و جلسه این را تعریف کردم  . در آنها در همدان گذاشته بود سای دانشکدهؤر

 و تیتر درشت نوشتندبا ها  ؟ بعد روزنامهدخور این به چه درد من می است، طور خواهیم این می

به ا این کارمند ر .مویگ . گفتم حقیقت را میدکنی برای من دردسر شد. گفتند شما آبروریزی می

این کارمند را دانشجو . من مخالفش نیستم و در خانه بنشیند، یدهحقوق د . به اویدهندما 
 .هم تاریخی بود ماجرا این .دده فحشش را به من میبیند و  می

 

 بسیار ممنون و متشکرم.
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 1975مریکا، اکارشناسی علوم کامپیوتر؛ دانشگاه میزوری؛ 
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 لطفاً خود را معرفی بفرمایید.

دوران . تهران آمدیم بودم که به دوسالهاهواز.  در 9382 متولد هستم؛ زاده روغنی مصطفی
زمان وزارت  آن. گرفتم آذر دبیرستان از ریاضی را دیپلم و تهران بودم در را دبیرستان و ابتدایی

در صورت  داشت و آزمون زبان فقط کنکور این .کرد می دانشجو برگزار اعزام علوم کنکور
د ییدانشگاه مورد تأ یک یتحصیلی خود را ترجمه و برا ک، الزم بود که متقاضی مداریقبول

. همچنین وزارت گرفت میوزارت علوم ارسال کند و در صورت تأیید آن دانشگاه پذیرش 
پس از این مراحل الزم  .کرد میعلوم باید پذیرش ارسال شده از طرف دانشگاه را تأیید و ثبت 

بود فرد از کشور مربوطه ویزای دانشجویی دریافت کند و سپس برای ادامه تحصیل به کشور 

 خارج و به دانشگاه مورد نظر برود.
 امریکامن پس از قبولی در آزمون اعزام دانشجو، موفق شدم از دانشگاه ایالتی میزوری 

کردم. برای تمدید ویزای  نام ثبتر دانشگاه رفتم و د امریکابه  9352پذیرش بگیرم. پاییز 

گرفته شده در آن ترم را برای کنسولگری  های درسدانشجویی باید در پایان هر ترم فهرست 
 تا گذرنامه تمدید شود. فرستادیم میایران 

 (BS)بودم. در این مدت موفق به دریافت لیسانس علوم کامپیوتر  امریکاسال در  2بیش از 

علوم کامپیوتر  لیسانس فوقزوری، لیسانس ریاضی از دانشگاه ایالتی میزوری، از دانشگاه می
(MS)  شدم. امریکااز دانشگاه کانزاس 

پذیرفته شده بودم،  امریکابرای دوره دکتری در دانشگاه کانزاس  که درحالی 9354در سال 

 چند ماه قبل از انقالب به ایران آمدم.
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و برای کار از من  شد میمختلف به من تلفن  های سازماناز روزی که به ایران آمدم، از 

 .کردند میدعوت 

وبودجه رفتم و در  مختلف، سرانجام به سازمان برنامه های سازمانپس از چند مصاحبه در 
 امریکادفتر آموزش این سازمان مشغول کار شدم. محیط و سیستم کار ایران بسیار متفاوت از 

 بود.
رنامه بودم که به من گفته شد برای ادامه کار باید به خدمت ماه در سازمان ب 8حدود 

کدام را انتخاب کنم. از یک طرف تظاهرات در ایران هر روز بیشتر  دانستم نمیسربازی بروم. 
اتفاقات یک قرن  اندازه به داد میو شاید بتوان گفت اتفاقاتی که در طول چند روز رخ  شد می

د مشاوری به نام ریچارد هنر رنیگتون داشتم که قبل از آمدن استا امریکابود. از طرف دیگر در 
. انسانی وزین و کردم می وگو گفتساعت با او  925بار و هر بار در حدود  8به ایران هر هفته 

به ایران بروم. در جواب من گفت خودش  خواهم میبسیار شریف بود. یک روز به او گفتم 
در یک کمپانی مشغول کار شود. او  وقت نیمهنشگاه و در دا وقت نیمهاز ترم آینده  خواهد می

اضافه کرد در این کمپانی کارهای محاسباتی وجود دارد که با تجربه من بسیار سازگار است و 
از من خواست که من هم با این کمپانی همکاری داشته باشم. او به من پیشنهاد کرد اگر به 

 برگردم. امریکادوباره به  روم میایران 
ر حال من به سربازی رفتم. اگر پیشنهاد استاد مشاور خود را قبول کرده بودم، زندگی به ه

من سیری بسیار متفاوت داشت. هنگامی که در پادگان اصفهان دوره سربازی خود را طی 
انقالب پیروز شد. در اردیبهشت سال  ماه بهمنتظاهرات به اوج خود رسید و در  کردم می

ر دفاع بود، تصمیم مقامات بر این بود که به ما کارت پایان خدمت که تیمسار مدنی وزی 9352
 دهند.

دولتی( بدون آنکه به  های دستگاهدر دوران سربازی کارمندان سازمان برنامه )و شاید تمام 
اما حقوق من در  کردند میدریافت  کار اضافهاداره بروند، حقوق و مزایای کامل و حتی 

ریال بود که هیچ رغبتی برای دریافت آن نداشتم. پس از دوران سربازی،  600سربازی حدود 

دوباره به سازمان برنامه آمدم اما چون استخدام ممنوع شده بود و قبل از رفتن به سربازی 
ندی برای کارهای اداری استخدام من کامل نشده بود، سازمان از استخدام خودداری کرد. نامه ت

که اولین وزیر سازمان برنامه پس از انقالب بود نوشتم. البته عنوان نامه خطاب به  فر معینآقای 

مدیرانی بود که هنوز مدیران قبل از انقالب بودند. ایشان دستور داد من را به شکل پیمانی و 

تومان بود اما هزار  90با حقوق و مزایای رسمی استخدام کنند. حقوق من قبل از انقالب ماهی 

تومان شد. حقوق و مزایای من  3600صادر شد، حقوقم  فر معینبا حکمی که به دستور آقای 
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و در خارج از سازمان هم تا  کردم میناچیز شده بود. در سازمان برنامه بیشتر مطالعه و تدریس 

اق و با آغاز جنگ ایران و عر 9351. در پایان شهریور کردم میآنجا که فرصت بود تدریس 

 تدریس هم از رونق افتاد. ها دانشگاهتعطیلی 
وضع بهتر شد، در آن سال من برای تدریس به  ها دانشگاهبا بازگشایی  9368در سال 

تهران دعوت شدم. آن زمان مدیر من آقای علی میرزایی  تکنیک پلیدانشگاه تهران و صنعتی 
 سازی مدلن خواست برای تدریس . ایشان از مداد میبود و به آموزش و پژوهش بسیار اهمیت 

به شیراز بروم و این موارد را برای کارشناسان استان فارس  ها چهارشنبهخطی  ریزی برنامهو 
 مطرح کنم.

دانشکده علوم اداری و مدیریت )ترم در دانشگاه تهران  8که پس از آن 9363در سال 

بازرگانی( تدریس کردم، رئیس دانشکده آقای دکتر علی وثوق که از استادان برجسته علم 

حسابداری بود به من پیشنهاد داد خودم را از سازمان برنامه به دانشگاه تهران منتقل کنم. ایشان 

به این دانشگاه منتقل شوی  و اگر شود اندازی راهگفت قرار است در این دانشکده دوره دکتری 
 اینضمن تدریس، دکتری خود را نیز کامل کنی. من از ایشان اجازه خواستم تا در  توانی می

فکر کنم. پیشنهاد بسیار خوبی بود اما یک مشکل وجود داشت و آن هم این بود که هر  باره 

علمی  عنوان هیئت کس بخواهد از هر وزارتخانه و یا سازمانی به وزارت علوم منتقل و به
سال سابقه کار  6. من در آن زمان حدود شود میمشغول کار شود، تمام سوابقش نادیده گرفته 

 کاش پذیرفته بودم. دلیل پیشنهاد ایشان را نپذیرفتم، اما ایداشتم و به همین 

نفر از استادان این دانشکده که از  8 کردم میبعد که من در دانشکده صنایع تدریس  ها سال
ترم در دانشگاه تهران دانشجوی شما  8دانشگاه تهران درجه دکتری داشتند به من گفتند ما 

 بودیم.
ها در  و روش ها سیستمو تحلیلگری  دهی سیستمپژوهش، حال دوران کار تدریس،  به هر

تصمیم  9348سازمان برنامه برای من وجود داشت. تا آنکه به علت تغییرات مدیریتی در سال 
 گرفتم خودم را بازخرید کنم.

آقای آهویی از مدیران سازمان بازنشستگی بودند و هنوز هم در این سازمان حضور دارند، 
اینکه بازخرید شوی، خودت را به سازمان بازنشستگی منتقل  جای بهگفتند به من تلفن زدند و 

کن و یک سال در این سازمان باش. اگر ناراضی بودی از این سازمان بازخرید شو. من پیشنهاد 
شرط پذیرفتم. اول آنکه بتوانم در بیرون از سازمان هم تدریس کنم، دوم آنکه  8ایشان را با 

شرط را  8وانتقال را سازمان بازنشستگی کشوری انجام دهد. ایشان هر  کارهای اداری برای نقل
 پذیرفت و من هم استقبال کردم.
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 ؟شناختند میداشتند و از کجا شما را  سمتی چه آهویی زمان آقای آن
 سازمان من در های کالساز  یکیسال قبل از این پیشنهاد در  8بود؛  ریزی برنامهر یایشان مد

 .شناخت میبود و از آنجا من را  برنامه
 

 بازنشستگی آشنا شدید؟ های نظامچگونه با 
، کامپیوترهای شخصی به شکل کردم میمن در ابتدا در سازمان بازنشستگی مطالعه و تدریس 

حجم  روز روزبهاطالعاتی کامپیوتری نبود و  های سیستممحدود وارد سازمان شده بود اما 

با دست بسیار مشکل بود. پرسنل  ها پروندهو پردازش این  یافت میدستی افزایش  های پرونده

 آن زمان هم آموزش الزم را نداشتند.
با آقای آهویی درباره وظایف سازمان به اهمیت موضوع  وگو گفتتدریج با  من به

های  مختلف بازنشستگی نبود چون در صندوق های نظامبازنشستگی پی بردم اما صحبتی از 

 وجود داشت که هنوز هم وجود دارد. DB-PAYGایران فقط نظام بازنشستگی 
مند شدم و گزارشی درباره وضع  بازنشستگی بسیار عالقه های نظامبه  وگوها گفتدر این 

صندوق بازنشستگی کشوری نوشتم. این گزارش بعدها بسیار مورد توجه آقای ثابت قرار 

 ر این سازمان است که به دست من رسیده.گرفت و گفت این تنها مطلب مکتوب د
 

 ؟کردید میآن زمان منابع را چطور پیدا 
باره وجود نداشت و اگر هم وجود داشت من اطالع نداشتم. اینترنت هم در کار   این منابعی در
جوینده یابنده است. چند بار کارشناسان بانک جهانی به سرپرستی دکتر  گویند مینبود اما 

اجتماعی در منطقه  های بیمهروبالینو به ایران آمدند. ایشان مدیر بانک جهانی در حوزه 

با ایشان مطالب زیادی یاد گرفتم. بعد ما هم  وگو گفتخاورمیانه و شمال آفریقا بود. من در 
. اولین سمینار کردند میرا در سمینارهای بانک جهانی دعوت عضو بانک جهانی شدیم و ما 

 در تونس بود. 9342بانک جهانی که رفتم حدود سال 
 

 عنوان کارشناس سازمان رفتید؟ به
نفر هم از سازمان برنامه آمده بودند اما من سخنران بودم. برای تهیه مطالب سخنرانی  8بله؛ 

در سازمان از من حمایت نکرد. من مجبور بودم مطالب  کس هیچخیلی زحمت کشیدم و 

 های برگهرا ترجمه کنم و با ماژیک بر روی  ها آنسخنرانی را با تجربه اندک آن زمان تهیه کنم، 

نایلونی بنویسم. در سمینار بانک جهانی، تمام کشورهایی که سخنران داشتند از پاورپوینت 
. گرچه برای کردم میاستفاده کردند و فقط من بودم که برای سخنرانی از ابزار ابتدایی استفاده 
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عنوان نماینده ایران سخنرانی  این سخنرانی بسیار تالش کردم اما خودم ناراضی بودم. من به

 باعث افزایش یا کاهش اعتبار کشور شود. تواند میو سخنرانی خوب یا ضعیف  کردم یم

( که شود میمتأسفانه غالباً هم درست تصور ) شود میطور تصور  متأسفانه در ایران، این
مأموریت خارج از کشور برای تفریح، دریافت حق مأموریت و دادن امتیاز به کارمند یا مدیر 

 المللی بینکه یک کارشناس برای ایراد سخنرانی به یک کنفرانس  افتد میق است. بسیار کم اتفا

 به مأموریت برود.

 ( بسیار گله کردم.فر رضوانبعد از برگشت، به معاون اداری و مالی وقت )آقای 
 

 در سمینارهای دیگر بانک جهانی هم شرکت کردید؟
. در شد میدر جنوب ایتالیا( برگزار  ای جزیرهبله؛ این بار سمینار بانک جهانی در کشور مالت )

مقام وزارت دارایی و اقتصاد، آقای ثابت رئیس  این سمینار آقای دکتر مهدی کرباسیان قائم

وبودجه، آقای  اجتماعی از سازمان برنامه های بیمهسازمان بازنشستگی، آقای مجید یارمند مدیر 
کامران قربانعلی از کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی و من شرکت کردیم. چون مدیران ارشد 

الزم فراهم شود. قرار بود من در  های زمینههم در این کنفرانس حضور داشتند، طبیعی بود که 
را با تالش بسیار زیاد اما به شکل این کنفرانس سخنرانی داشته باشم، این بار هم مطالب 

مطلوب تهیه کردم. در کنفرانس من برای صندوق بازنشستگی کشوری سخنرانی کردم و آقای 

 قربانعلی برای سازمان تأمین اجتماعی و آقای دکتر کرباسیان مطالب عمومی را مطرح کردند.
 

 این بار راضی بودید؟
و ثابت بسیار تعریف کردند. در زمان آقای ثابت،  بله؛ هم خودم راضی بودم و هم آقایان یارمند

روزهای یکشنبه صبح نشست مدیران بود. در اولین یکشنبه پس از بازگشت از سمینار، آقای 
 عیار مطالب را تشریح کرد. مانند یک استاد تمام زاده روغنیثابت به مدیران سازمان گفت آقای 

 

 باز هم به بانک جهانی رفتید؟
رفتم. یک بار از طرف سازمان  (ISSA)تأمین اجتماعی  المللی بینبه سازمان  بار 3خیر؛ اما 

بازنشستگی نفت به هند رفتم و یک  های صندوقبازنشستگی به لهستان رفتم، یک بار از طرف 

سخنرانی نداشتم. اما در میزگردهایی که  ها کنفرانسبار هم به آفریقای جنوبی. من در این 

 .شد میرای شرکت و اظهار نظر دعوت از من هم ب شد میتشکیل 
البته یک بار هم سمینار بانک جهانی در قبرس تشکیل شد اما من به دلیل اینکه سایر همکاران 

سازمان هم امکان رفتن به این سمینارها را داشته باشند، نرفتم و در نهایت خانم تهرانی که تا 
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ز در کارگزینی سازمان مشغول به حدودی با زبان انگلیسی آشنا هست به سمینار رفت و هنو

 کار است.
 

 چه شد که از سازمان بازنشستگی رفتید؟
تأسیس رفاه که محل آن در میدان ونک بود سمینار داشتم.  یک روز در وزارت تازه 9325سال 

در آن زمان آقای اسرارحقیقی مدیر من بود و برای این کنفرانس برای من برگ مأموریت صادر 
برای اینکه وسیله نقلیه در اختیار من قرار گیرد امضا کرده بود. اتاق من  ای برگهکرده بود. حتی 

در طبقه نهم ساختمان بود. وقتی که سوار آسانسور شدم تا به پارکینگ بروم، دکمه طبقه منفی 
یک )پارکینگ( از قبل زده شده بود. من هم مستقیم به پارکینگ رفتم. درنتیجه برای زدن کارت 

مکف نیامدم. روز بعد آقای مدیر، من را خواست و گفت چرا هنگام خروج کارت به طبقه ه
نزدی؟ من علت را گفتم و اضافه کردم که خروج من شخصی نبوده و مأموریت اداری بوده و 

. در آن هنگام من زدی میاید. ایشان گفت باید کارت  خود شما برگ مأموریت را امضا کرده
را داشتم. از اتاق ایشان که بیرون آمدم بدون درنگ  شرایط بازنشستگی پیش از موعد

درخواست بازنشستگی پیش از موعد کردم. ایشان نامه درخواست من را نگه داشت. من هم 
کردن در سیستم برای معاون اداری مالی  روز بعد درخواست خود را به شکل رسمی و با ثبت

ت درخواستم را پس بگیرم اما قبول ارسال کردم. معاون اداری مالی با من صحبت کرد و خواس
مدیر من با من صحبت کرد و او هم خواست که درخواستم را پس  بعد از آننکردم. روز 

 م. من هم گفتکنم نمیبگیرم اما من باز هم قبول نکردم. او گفت من با این درخواست موافقت 
ظر قانونی پیگیری کنید. از هرگونه که مایلید موضوع را از من توانید میو شما  کنم نمیدیگر کار 

رفتاری که ایشان پس از این ماجرا با من داشت، حس کردم که معاون اداری و مالی با ایشان 
برخورد کرده و ایشان از کار خود پشیمان است. معاون اداری و مالی از من خواست که 

شدن شما درخواست خود را پس بگیرم باز هم من قبول نکردم. ایشان گفت برای بازنشسته 
رئیس سازمان هم باید موافقت کند. این زمان مصادف شده بود با زمانی که آقای ثابت هم 

 از سازمان برود. در نهایت با بازنشسته شدن من موافقت شد. خواست می
 

 قدر در تصمیم خود مصّر بودید؟ چرا این
سال سابقه کار اداری در ایران داشتم. در این مدت حتی یک ساعت تأخیر هم  84من آن زمان 

نداشتم؛ حتی یک روز هم استعالجی نگرفته بودم و صبح زود قبل از شروع کار اداری به اداره 

دادم. این حجم کاری که  . حتی کارهای اداری را در منزل و روزهای تعطیل انجام میآمدم می
دادن در ساعات  م دادم، حتی آن مقدار از کارهایی که مکتوب شده است قابل انجاممن انجا
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معمول اداری نیست. با این وجود نه یک گروه تشویقی به من داده شد و نه حتی یک بار 

ته شدم، مدتی برای طور رسمی بازنشس که بهپس از آنکارمند یا بازنشسته نمونه شدم. حتی 

 .آمدم مینوشته بودم به اداره کتابی که  وجور کردن جمع
بسیار عجیبی که برای من مطرح بود این است که وقتی ساختمان سازمان  های پرسشاز 

بازسازی و از نظر وسایل و ابزار کاری بسیار تجهیز شد، روی میز تمام کارمندان کامپیوتر 
 ام رشته امریکا بودم که در هایی ایرانیمن جزو اولین  که درحالیجز میز من.  وجود داشت به

 کامپیوتر بود.
بعضی از کارمندان در  های بچهقدر زیاد بود که  تعداد کامپیوترها و تجهیزات سازمان آن

 .کردند میو چندین ساعت با کامپیوتر بازی  آمدند میبرخی از ساعات به اداره 
 

 چرا کامپیوتر در اختیار شما نبود؟
و رفتار کودکانه مدیریت بود.  توجهی بی. شاید بتوان گفت رسد نمیهیچ علت معقولی به ذهن 

طورکلی یک  هیچ مدیری نباید با کارکنان خود رفتارهای نسنجیده و کودکانه داشته باشد. به

مدیر خوب نباید کاری که مایل است را انجام دهد، مدیر خوب باید کاری را انجام دهد که از 

 ت.و در شأن مدیریت اس رود میاو انتظار 
 

 از مدیریت درخواست کامپیوتر نکردید؟
چندین بار درخواست کردم. یک بار گفت فعالً کامپیوتر نداریم، یک بار گفت اگر یک نفر 

غیرواقعی بود چون هر کارمند  ها حرف. اما این دهیم میبازنشسته شد کامپیوترش را به شما 
طور که عرض  . هماندادند می همان روز اول به او کامپیوتر شد میجدیدی که وارد سازمان 

 .رسد نمیکار هیچ دلیلی جز رفتار کودکانه مدیریت به ذهنم  اینکردم من برای 
 

 باالخره به شما کامپیوتر دادند؟
که متوجه شدند من در درخواست بازنشستگی خودم بسیار جدی هستم یک کامپیوتر بعد از آن

 فرسوده در اختیارم گذاشتند.
 

پست مدیریتی به شما  ها سالسال در سازمان بازنشستگی بودید، در این  12شما 
 پیشنهاد شد؟

بودم. در این دفتر پستی به نام رئیس گروه  ریزی برنامهخیر؛ من کارشناس ارشد دفتر 
وجود داشت که این پست خالی بود. تمام کارهای این پست و بسیار باالتر از آن  ریزی برنامه

این پست را بگیرم. من موضوع را  توانم می. روزی به من گفته شد که من دادم می را من انجام
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علمی هستم شاید نتوانم این  با مسئول کارگزینی مطرح کردم. ایشان گفت چون عضو هیئت
پست را داشته باشم. از سازمان امور اداری و استخدامی استعالم شد. جواب این بود که بالمانع 

امه را دارم و اصل آن در پرونده من در سازمان موجود است. حتی مدیر است. من کپی این ن
اداری سازمان در گوشه نامه نوشته است اقدام شود. البته ناگفته نماند که در آن هنگام من 

درصد حق من بود. موضوع را با آقای  900چندان مایل به گرفتن این پست نبودم، هرچند 
 9-8بود مطرح کردم. مدیر دفتر پس از  ریزی برنامهمهرداد باقری که در آن زمان مدیر دفتر 

روز به من گفت بهتر است این پست خالی باشد تا اگر خواستیم کسی را بیاوریم و به او 
 ی نگفتم!امتیازی بدهیم این پست را برای او منظور کنیم! من هم دیگر چیز

 

 سمت شما در سازمان چه بود؟
و مراکز آموزشی هم در ارتباط بودم.  ها دانشگاهبودم. با بیشتر  ریزی برنامهمن کارشناس دفتر 

هم رسیدم که  84علمی بود تا استادیار پایه  بودم اما سمت من هیئت ریزی برنامهگرچه در دفتر 
با  تراز همعلمی نداشت سمت من را  تدرخواست بازنشستگی دادم اما چون سازمان پست هیئ

 منظور کردند. 84استادیار پایه 
طرحی  بار اولینو برای  کردم میمن در مرکز آموزش و پژوهش صنایع ایران هم تدریس 

به وزارت علوم دادیم که همانند مدارس غیرانتفاعی، دانشکده غیرانتفاعی داشته باشیم. وزارت 
علمی مؤسسه، عضو  ر عضو هیئتعلوم پس از پیگیری بسیار زیاد موافقت کرد و من افزون ب

امنا شدم. حکم من را دکتر مصطفی معین وزیر علوم و آموزش  مؤسس و عضو هیئت هیئت
 ادر و امضا کرد.عالی وقت ص

با  تراز هماز سازمان بازنشستگی خواستم که با داشتن تمام شرایط پست من را از 
رئیس  ازجملهعلمی تغییر دهند. برای این کار با افراد زیادی در سازمان  علمی به هیئت هیئت

نظر هیچ کردم اما  وگو گفتکارگزینی، مدیر اداری و مالی، معاون اداری و مالی، مدیر فنی و ... 
همانند هم نبود. به سازمان امور اداری وقت رفتم. در آنجا مدیری )که اسم او را به  دونفری

علمی را  خاطر ندارم( به من گفت همه افراد تو را اشتباه راهنمایی کردند. تو تمام شرایط هیئت
انجام  علمی ندارد. پرسیدم من باید چه کاری داری اما مشکل اینجاست که سازمان پست هیئت

علمی کند، اگر ما پذیرفتیم  دهم؟ گفت سازمان باید با ارائه دلیل درخواست پست هیئت
شما را در این پست قرار دهند. موضوع را با مدیریت سازمان بازنشستگی مطرح  توانند می

 قدر معطل کردند که من بازنشسته شدم. کردم اما آن
خودشان بدون حتی یک ساعت تدریس مشتاق شدند این کار را برای  ها آنجالب اینکه 

 علمی معادل شوند(! هیئت خواستند میانجام دهند )شاید 
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، وضع صندوق را چگونه اید کردهبازنشستگی کار  های صندوقشما روی موضوع 

 ؟کنید میارزیابی 
. اشکاالت ساختاری در اند شدهایران از یک هنجار علمی خارج  های صندوقمتأسفانه غالب 

و عدم آگاهی مسئولین ارشد باعث شد که  توجهی بیمدیریت،  ، سوءها صندوقطراحی اولیه 
بازنشستگی چنین وضع نابسامانی را داشته باشند. امروزه در کشورهای پیشرفته  های صندوق

نه دارایی بانکی هستند. برای نموترین نهادهای اقتصادی غیر ی بزرگبازنشستگ های صندوقدنیا 
درصد تولید ناخالص داخلی آن کشور است  940بازنشستگی کشور هلند بیش از  های صندوق

درصد تولید ناخالص آن کشور است.  904حدود  امریکابازنشستگی  های صندوقیا دارایی 
درصد تولید ناخالص  45در کشورهای پیشرفته، روی هم حدود  ها صندوقدارایی  درمجموع

تأثیر بزرگی بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها  تواند میآن کشورهاست. طبیعی است که این 
ما در جهت رونق اقتصادی باشند یکی از  های صندوقآنکه  جای بهداشته باشد اما در ایران 

 ترین معضالت اقتصادی کشور هستند. بزرگ
 

 ؟شوند میبازنشستگی در ایران از کجا ناشی  های صندوقمشکالت 
 های صندوقچالش اساسی در  80متعددی مطرح کردم. حدود  های کنفرانساین مسئله را در 

 زیر برشمرد: صورت به توان میرا  ها آن ترین اساسیایران وجود دارد که 
خدمت، شرایط بازنشستگی  های سالمشکالت ساختاری: تنظیم نمودن پارامترهای سیستم به 

خدمت، فرمول محاسبه مستمری،  های سالعادی، شرایط بازنشستگی زودرس، میزان کسور، 
جهشی )مدرک تحصیلی باالتر در دوران خدمت،  های افزایشنبود عدالت برای مشترکین، 

تشویقی( بدون پرداخت کسور، سیستم مالیاتی بر حق بیمه،  های گروهپست باالتر، 
 ، مستمری و ... .گذاری رمایهس

به سناریوهای اقتصادی: چگونگی افزایش نرخ حقوق شاغلین، نرخ افزایش  توجهی بی
 .ها گذاری سرمایهمستمری بازنشستگان، شرایط دریافت حداقل حقوق و نرخ سود حاصل از 

به نتایج حاصل از آن و عدم اراده کافی و  توجهی بیو  ای بیمهعدم انجام محاسبات 
 هامت الزم برای بهسازی.ش

موقع و  موقع، پرداخت مستمری به یک صندوق الزم است که عالوه بر دریافت حق بیمه به
، برآوردی از میزان تعهدات نسبت به شاغلین، گذاری سرمایهبازدهی اقتصادی مناسب از 

مقایسه  ها داراییبازنشستگان و بازماندگان داشته باشد و جمع این موارد را با ارزش اکچوئرال 
و محاسبات الزم را برای برقراری تعادل انجام داده و  ها تحلیلکند. و در صورت کسری، 

 اجرایی کند.
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 ایران در این موارد ناموفق هستند؟ های صندوقچرا 
. علت عدم آگاهی مدیریت در کنند میایران در این موارد بسیار بد عمل  های صندوقغالب 

 است. خواری رانتو  ها صندوقسطح کالن، سوء مدیریت 

شد دولت باید  رو روبهمتأسفانه در ایران قانونی وجود دارد که اگر صندوق با کسری 
سایر کشورها هم وجود دارد اما در ایران این  های صندوقکسری را بدهد. چنین قانونی در 

که  اند رسیدهلط حتی دولتمردان هم به این باور غ که  طوری به. شود میقانون بسیار بد تفسیر 

وظیفه مدیران صندوق تنظیم پارامترها  ترین اصلی که درحالیرا بپردازند.  ها صندوقباید کسری 

 است. ها صندوقو سناریوهای اقتصادی برای پایداری 

 ها صندوقصندوق ما )افزون بر مشکالت ساختاری که الزم است  های چالشیکی از 

، بدون پرداخت حق رویه بیجهشی و  های افزایشبازطراحی شوند(  ای بیمهتوسط محاسبات 
 های سالبیمه بازنشستگی )کسور( است. اگر بررسی کنید متوجه خواهید شد افرادی که در 

آخر اشتغال هستند، حقوق دوران  های سالو یا اکنون شاغل و در  اند شدهاخیر بازنشسته 

ور به شکل جهشی افزایش یافته است. برای چندین بار و بدون پرداخت کس ها آناشتغال 
نمونه غالب افراد در زمان اشتغال حداقل یک مدرک تحصیلی معادل )که مورد تأیید وزارت 

به شکل جهشی  ها آنداده شده و این باعث شده است که حقوق  ها آنعلوم هم نیست( به 
گیرد باید به میزان افزایش یابد. برای نمونه اگر کسی در سال دهم خدمت افزایش جهشی ب

عنوان کسور به صندوق بپردازد تا این  ماه( به 98سال ضربدر  90برابر مبلغ افزایش یافته ) 980
، شود میافزایش در حقوق بازنشستگی وی لحاظ شود. حال چنین فردی پس از مدتی رئیس 

و باز هم  دشو می. پس از مدتی مدیر پردازد نمیو کسور آن را  گیرد میباز هم افزایش جهشی 

. پس از مدتی هم مدرک تحصیلی دیگری به او گیرد میافزایش جهشی بدون پرداخت کسور 
کسور مربوط  گاه هیچو  گیرد میجهشی دیگری  های افزایشیا  شود مییا مدیرکل  شود میداده 

. وقتی چنین فردی بازنشسته شود کسوری که برای مستمری پردازد نمیرا  ها افزایشبه این 

 های صندوق. در پرداخته میسوم کسوری است که باید  رداخت کرده است کمتر از یکخود پ
DB  مفهوم آن این شود میوقتی یک نفر بیش از سهم خود از مزایای مستمری برخوردار ،

است که فرد دیگری باید کمتر از سهم خود دریافت کند. گرچه من درجه اجتهاد ندارم اما از 

نظر من این کار حرام اندر حرام است. ممکن است این افراد که خود را بسیار مستعدتر از 
. من دکن میو دولت کسری را پرداخت  خوریم نمی، بگویند ما حق کسی را دانند میدیگران هم 

 های صندوقمنابع دولت متعلق به تمام مردم ایران است و نه برای  گویم می ها آندر جواب 



    041  زاده  وگو با آقای مصطفی روغنی گفت

 
 

و هیچ خاصیتی جز زیان  کنند میبازنشستگی و مخصوصاً افرادی که بیش از همه ادعای تعهد 

 .خورند میبرای صندوق ندارند. در حقیقت این افراد حق تمام مردم ایران را 

 ت که چرا در ایران بیشتر مدیران هر پست باالتری را که به تعجب من از این اس
 . من بر این باورم که اگر به کسی پستی پیشنهاد شد پذیرند می کنند میپیشنهاد  ها آن

که تخصص الزم را در آن زمینه ندارد، شک نکنید این فرد تعهدی هم ندارد. این فرد 

. کسی که یک روز کند میطلبی خود  قدرتطلبی و  چیز را فدای فرصت است و همه خوار رانت

 که با داشتن چندین شغل مدیرعامل  دهد میندارد چگونه به خود اجازه  ای بیمهسابقه کار 

 بهتر از  ها صندوقیک صندوق بزرگ هم شود؟! طبیعی است که با این شرایط، وضعیت 

 این هم نخواهد شد.


 اساسی شما در سازمان چه بود؟ های فعالیت
بازنشستگی در ایران و جهان را مطالعه کردم، کتاب نوشتم،  های نظاممن در سازمان، 

 های گزارشو بانک جهانی دادم و  ها صندوقبسیار متعددی در سازمان و سایر  های کنفرانس

قسمت بود  3من به نام شناخت سازمان که حاوی  های گزارشبسیار متعددی نوشتم. یکی از 
بازنشستگی و بازنشستگان، شناخت سازمان امور اداری و پشتیبانی، )شناخت سازمان امور 

(، بسیار مورد توجه رئیس سازمان قرار گرفت. گذاری سرمایهشناخت سازمان امور اقتصادی و 

برگ  900ویژه در قسمت امور بازنشستگی و بازنشستگان، بیش از  به ها گزارشدر این 

ه شکل سیستماتیک به هم ربط داده شده بود. یکی سازمان ب های فعالیتفلوچارت داشت. تمام 
از افرادی که این گزارش را بسیار پسندید، آقای ثابت رئیس سازمان بود و دستور داد تمام 

آنکه گزارش را دقیق بخوانند و در  جای بهمدیران این گزارش را مطالعه کنند. متأسفانه مدیران 

و به به و چه  دیدند میبسیار متعدد را  های وچارتفلو  زدند میآن تأمل و فکر کنند آن را ورق 
مصاحبه انجام شده بود. شخص دیگری که  900. برای تهیه این گزارش بیش از کردند میچه 

این گزارش را بسیار پسندید دکتر دیوید روبالینو یکی از مدیران بانک جهانی در منطقه 

ی که با او داشتم چند برگ از این خاورمیانه و شمال آفریقا بود. من در یکی از دیدارهای
در ایران چنین گزارشی تهیه شده  کردم نمیگزارش را برای او تشریح کردم. او گفت من فکر 

باشد. از من خواست که یک نسخه از گزارش را به او دهم. من گفتم باید از رئیس سازمان 

مان برنامه بود و قرار بود بپرسم. آقای ثابت گفت اشکالی ندارد. آن روز دکتر روبالینو در ساز
به دست او  دانم نمیاز گزارش را برای او فرستادم اما  ای نسخههمان روز ایران را ترک کند. 

 رسید یا نه.



046    تاریخ شفاهی مدیران صندوق بازنشستگی کشوری 

 

 گزارش ایده خودتان بود یا مدیریت؟
تهیه کردم. وقتی آقای  ریزی برنامهایده خودم بود. ابتدا این گزارش را در مورد وظایف دفتر 

 های فعالیتاین گزارش را برای تمام  توانم میثابت آن را دید بسیار استقبال کرد. من گفتم 

 ای کردهسازمان تهیه کنم. آقای ثابت گفت اگر این کار را انجام دهی خدمت بزرگی به سازمان 
 اد.. و من به تو پاداش خواهم دشود میو تفکر سیستمی در سازمان نهادینه 

 

 پاداش دادند؟
فراموش کرده بودند. یک روز به شوخی به او گفتم و یادش آمد. من هر روز از حدود ساعت 

. متأسفانه نسخه الکترونیکی آن از روی کردم میشب بر روی این گزارش کار  1صبح تا  6
 کامپیوتر پاک شده است و من فقط یک نسخه کاغذی آن دارم.

 

 چگونه است؟کشور  های صندوقدیگر وضعیت 
معموالً درآمد و هزینه را با هم  ها صندوقریخته است. مدیران  هم آشفته و به ها صندوقاکثر 

وضع ما خوب است. تمام  گویند میو اگر درآمد بیش از هزینه باشد  کنند میمقایسه 
تعداد شاغلین چندین و چندین برابر تعداد  آیند میزمانی که به وجود  DB های صندوق

صندوق از  که درحالیوضع صندوق خوب است.  ظاهر بهاست. بنابراین همیشه  بگیران تمریمس
 ابتدا ورشکسته به وجود آمده است.

 جویی بهانهاست این است که مدیران برای فرار از مشکل  آور تأسفموضوعی که بسیار 
 که  . درصورتیکنند میمطرح  ها ورودیو علت کسری صندوق را کاهش و یا قطع  کنند می

 اگر صندوق با مشکالت ساختاری و عدم توجه به پارامترها و سناریوهای اقتصادی 

  های ورودی. کند میجدید، مشکالت صندوق را چندین برابر  های ورودیمواجه باشد 
 که مشکالت با شدت بیشتری به آینده  شود میعالوه مشکالت ساختاری سبب  هجدید ب

 منتقل شود.
 

ایران ضرورت ندارد، نظر شما  های صندوقبرای  ای بیمهدند محاسبات برخی معتق

 چیست؟
. آگاهی الزم و اراده جدی وجود برد نمیکاری از پیش  ای بیمهبا چنین مدیریتی، محاسبات 

ندارد. و به دلیل اینکه مدیران این باور غلط را دارند که دولت باید کسری صندوق را بپردازد، 

 ها آنرا بهسازی کنند.  ها صندوقو بخواهند  بیندازند زحمت بهکه خود را  بینند نمیدلیلی 

 .اند کردهطلبی را پیشه خود  طلبی و عاقبت راحت
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طور مکتوب نوشتم مشکالتی  به مدیران صندوق بازنشستگی گفتم و به 9328حدود سال 

، کنید میقدر بزرگ نیستند که شما فکر  آن شود می رو روبهکه صندوق در آینده نزدیک با آن 

به حرف من توجه  ها آن. متأسفانه کنید نمیقدر بزرگ هستند که شما فکر  این مشکالت آن
بهسازی کنیم تا امروز که چیزی  تر آساننکردند. آن روز این امکان وجود داشت که صندوق را 

 به نام صندوق وجود ندارد.

، آشنا به ای بیمه، آشنا به مسائل وقت تمامذار باید افرادی گ رئیس سازمان و افراد سیاست

 های بیمهدر زمینه  المللی بینچگونگی ثبات و یا ورشکسته شدن صندوق، آشنا به نهادهای 

 داخلی و خارجی و مسائل سالمندان باشند. گذاری سرمایهاجتماعی، آشنا به 

با داشتن چندین شغل، به فکر صندوق گذاران معموالً افراد بلندپایه دولتی هستند و  سیاست
 و ثبات آن نیستند.

برابر  5-6برای آنکه صندوق از نظر مالی غنی باشد باید  گوید میاینکه رئیس یک صندوق 

تعداد بازنشستگان، شاغل داشته باشیم یک فاجعه است. یکی از مدیران ارشد صندوق به من 
 دهد میشده حقوق بازنشستگان را نگران وضع صندوق نباش، دولت هر طور که  گوید می

 چون نمایندگان مجلس هم عضو این صندوق هستند. این حرف او یک فاجعه است.

 

 خاطره شما از سازمان بازنشستگی چیست؟ ترین شیرین
ساعت در  98طور میانگین بیش از  . بهکردم میزمانی بود که گزارش شناخت سازمان را تهیه 

 .کردم میعالقه کار  وجود بسیار با  این و با کردم میروز بر روی این گزارش کار 

 9366، مربوط به سال شود نمیخاطره شیرین دیگر که البته مربوط به سازمان بازنشستگی 
وبودجه بر روی سیستم مالی بسیار آشفته سازمان  است. من در یک کارگروهی از سازمان برنامه

ریخته بود.   هم شکر بسیار به و سازمان قند . دوران جنگ بود و وضعکردم میقند و شکر کار 
مدیره سازمان  شکر، مدیرعامل و رئیس هیئت و پس از ارائه گزارش بررسی جامع سازمان قند

آموزشی برای  های کالسشکر از ما خواست که مفاهیم اولیه کامپیوتر و این پروژه را در  و قند

صبح باشد. علت انتخاب  2تا  5230کالس ساعت  خواست میمدیران سازمان تشریح کنیم. اما 

به سازمان زیاد است و  کنندگان مراجعهتعداد  2از ساعت  گفت میاین ساعت این بود که 

در کالس شرکت کنند. نگاه تمام افراد پروژه به من بود و من هم قبول کردم.  توانند نمیمدیران 

صبح  5230من جالب بود که وقتی ساعتی  وجود برای  این زمستان بود و هوا سرد و تاریک. با
مدیرعامل )مهندس شریفیان( و تمام مدیران در  رفتم میدر آن هوای سرد و تاریک به کالس 

 .کردند میکالس حضور داشتند و با دقت بسیار باالیی مطالب را دنبال 
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 خاطره شما از سازمان بازنشستگی کشوری چیست؟ ترین تلخ
خانم سلیمی از امور مالی با من تماس گرفت و گفت شما یک طرح  9320حدود سال 

پژوهشی به سازمان برنامه بدهید تا با بودجه پژوهشی از این طرح حمایت کنند. در ذهنم این 
بود که ساختار صندوق را اصالح کنم. طرح پیشنهادی خود را به سازمان برنامه دادم. پس از 

میلیون تومان در  30وندگی بسیار زیاد طرح تصویب شد و قرار شد یک زمان طوالنی و د
اختیار من که مجری طرح بودم قرار دهند. من این مبلغ را برای همکارانی که قرار بود در 

. پس از آنکه پول برای اجرای خواستم میداخل و یا از خارج سازمان با من همکاری کنند 
وقت )آقای حشمتی(  حساب ذیبازنشستگی داده شد طرح از طرف سازمان برنامه به سازمان 

بود، خواست قرارداد من را ببیند. پس از  خبر بیکه از چگونگی اجرای این طرح پژوهشی 
قرارداد پژوهشی بگیرید. و  توانید نمیمطالعه قرارداد به من گفت شما کارمند سازمان هستید و 
قرارداد پژوهشی  توانند میعلمی  هیئتچند روز بعد چیز دیگری گفت. ایشان گفت فقط افراد 

علمی خود را به ایشان نشان دادم. گفت چون شما کارمند دولت  بگیرند. من حکم هیئت
تومان یعنی  20ساعت و ساعتی  80ماهی  توانی میهستید، بعد از تأییدات الزم حداکثر 

 ای نامه آیینت تومان بگیری. پرسیدم دلیل شما برای این کار چیست؟ گف 9600حداکثر ماهی 
طور گفته شده است. گفتم شما استعالم کنید در  وجود دارد که در آن این 9356مربوط به سال 

پژوهشی ساعتی چند تومان است؟ گفت من موظف به این استعالم  الزحمه حقحال حاضر 
( قبول کند، من هم قبول فر رضواننیستم. در نهایت گفت اگر معاون اداری و مالی )آقای 

رفتم. ایشان گفت اگر مدیر من )آقای اسرارحقیقی( قبول کند من  فر رضوان. پیش آقای کنم می
. مدت زیادی طول کشید که آقای اسرارحقیقی امضا کرد. اما پس از چند روز کنم میهم قبول 

عنوان طرح پژوهشی  رفتم و ایشان گفت ما این پول را به فر رضواندبه درآورد. پیش آقای 
 های بیمهدادن به مدیران( هزینه کنیم. با آقای یارمند مدیر  دیگر )پاداش های زمینه گرفتیم که در

ل باید فقط و فقط در پروژه اجتماعی سازمان برنامه تماس گرفتم، ایشان گفت که این پو
شده هزینه شود. در نهایت پول در پایان سال به سازمان برنامه برگشت داده شد. این  تعریف

 ترین جفا در حق سازمان بازنشستگی کشوری بود. حقیقت تلخ بزرگ
 

 ؟اید داشتهبزرگ ملی هم مشارکت  های پروژهدر 
بله؛ در پروژه کارت ملی که اکنون در اختیار مردم است مشارکت داشتم. البته در آن زمان به آن 

  CJA( یک شرکت فرانسوی به نام 9355یا  9353. قبل از انقالب )سال گفتند میشماره یکه 

 9363با آغاز انقالب کار رها شد. در سال  9354. در سال کرد میبر روی این پروژه بزرگ کار 
احوال خواست که پروژه را از نو با نیروهای داخل کشور آغاز کند. در آن هنگام  سازمان ثبت



    049  زاده  وگو با آقای مصطفی روغنی گفت

 
 

شرکت ایزیران و  8 رفت میاطالعاتی چندان گسترش نیافته بود. احتمال  های سیستم
سابق( و دفتر طراحی سازمان برنامه، بتوانند این پروژه را به انجام رسانند.  IBM) پردازی داده

طرح پژوهشی خود برای شماره ملی را ارائه  یادشدهشرکت  8در نهایت قرار بر آن شد که 
من بر این کار نظارت داشته باشیم. هرچند ما مشاور  ازجملهدهند و کارشناسان سازمان برنامه 

وال بودیم اما معموالً با نظرات مدیران آنجا هماهنگ نبودیم. در نهایت شرکت اح سازمان ثبت
 ایزیران با همکاری ما این پروژه را به اتمام رساند.

 

 بعد از سازمان بازنشستگی کجا مشغول به کار شدید؟
آقای دکتر مهدی کرباسیان  9325. سال کردم میمن در دانشکده پژوهش صنایع ایران تدریس 

بازنشستگی صنعت نفت بود. ایشان من را دید و از من  های صندوقرئیسه  رئیس هیئت
کنند. ایشان گفت قصد دارد از کارشناسان خارجی برای انجام  وگو گفتخواست که با من 

دانشگاه  های هزیرمجموعاز )دعوت کنند. من  عرض کردم دانشکده بیمه اکو  ای بیمهمحاسبات 
خوبی در این زمینه دارد، بهتر است ابتدا از این فرصت  آموختگان دانش( عالمه طباطبایی

استفاده کنیم. ایشان به من گفت با این دانشکده تماس بگیر و مالقاتی با رئیس دانشکده تنظیم 
و  کن. من با دکتر ضرغام رئیس دانشکده تماس گرفتم و موضوع را با ایشان مطرح کردم

ایشان هم استقبال کرد. در نشستی که با حضور دکتر کرباسیان، دکتر ضرغام و من تشکیل شد، 
نفر را انتخاب کنیم. دکتر  3ممتاز دانشکده  آموختگان دانشمقرر شد با معرفی تعدادی از 

تشکیل شود و از من خواست که مسئول  ای بیمهکرباسیان دستور داد دفتر پژوهش و محاسبات 
سال  90ترتیب این دفتر تشکیل شد و مدت  شوم و بدین ای بیمهوهش و محاسبات دفتر پژ

 است که من در این سمت هستم.
 

 ؟شناختید میشما دکتر ضرغام را از قبل 
 ای بیمهبله؛ چند ماه قبل از مالقات با دکتر ضرغام در دانشکده ایشان سمیناری درباره مسائل 

برگزار شده بود که من هم برای این سمینار مقاله دادم و سخنرانی کردم و از این بابت لوح 
 تقدیر هم دریافت کردم.

 

 نفت وجود دارد؟ های صندوقچه تفاوتی بین صندوق بازنشستگی کشوری و 
نفت  های صندوقدر  ای بیمهمحاسبات  -9. کنم میمورد اشاره  8برای پاسخ به این پرسش به 

 های صندوقگرچه من در سازمان بازنشستگی کشوری بسیار بیشتر از  -8دینه شده است. نها

 نفت از احترام بسیار بیشتری برخوردارم. های صندوقاما در  کردم مینفت تالش 
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 باقی مانده است بفرمایید. ای نکتهاگر 
بهترین وجه یک مورد که باید به آن اشاره کرد، طرز بازسازی ساختمان سازمان بود که به 

ممکن انجام شد. تمام این ساختمان بدون آنکه حتی کار برای یک روز تعطیل شود یا یک روز 

ریز بازسازی شد که بسیار قابل توجه  پی طور کامل توسط شرکت تراز آب یا برق قطع شود به
 بود.

 

 بسیار ممنون و متشکرم.
 

 



 

 

 وگو با آقای حسینعلی ضیائی گفت

 1394 ماه ید 4
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 1335؛ دژنشاهی

 تحصیالت

  دیپلم، الکترونیک

 1358کارشناسی، الکترونیک، مدرسه عالی الکترونیک، 

 سمت

 1386تیرماه تا  1384آذرماه  رئیس سازمان بازنشستگی؛



 

 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 لطفاً خود را معرفی بفرمایید.
کیلومتری  6. دژ ینشاهدر مرکز بخش  9335 ماه یبهشتارد 80حسینعلی ضیائی هستم، متولد 

دژ روستایی به نام هوالسو هست که بنده آنجا به دنیا آمدم. آن زمان دوران راهنمایی  شاهین

. بعد از سیکل اول و دوم بین سه رشته رفتیم یمنبود و بعد از کالس ششم به دبیرستان 
به آن . در شهر ما فقط رشته طبیعی بود و من شد یمریاضی، طبیعی و ادبی انتخاب رشته انجام 

وجود یک سال در آن رشته تحصیل کردم. برادر من در تبریز دانشجو بود   این عالقه نداشتم، با

با حقوق  یا بازنشستهبود و پدر من کارمند  9358-53و من پیش ایشان رفتم. سال تحصیلی 

تومان بود. آن زمان ورود به هنرستان آزمون داشت، من در آزمون قبول شدم و برخالف  300
شدن به تحصیل در رشته الکترونیک نمراتم  با مشغول گرفتم یمه طبیعی که نمرات پایینی رشت

سال در دانشگاه )مدرسه عالی الکترونیک در  3شدم. پس از  می شاگرداولسال  باال رفت و هر

گاز مشغول بودم تا خرج خود را دربیاورم. تا  یکش لولهخیابان فلسطین( قبول شدم. مدتی به 
 تر یینپابهبهانی، خیابان آگهی در خصوص آزمونی برای تربیت دبیر فنی در تهران )اینکه یک 

وپرورش شدم و به عبارتی  از سرچشمه( دیدم. در آزمون شرکت کردم، قبول و بورسیه آموزش

 به استخدام این سازمان درآمدم.
 

به انقالب هم نزدیک ضمن اینکه درس و معلمی پیوند خوردید و  باترتیب  به این

 .شدیم یم
انقالب شد و با توجه به تحرکات و مسائل انقالب،  بعد از آن .به تربیت دبیر رفتم 9355سال 

. به همراه یکی از دوستانم با قطار به تبریز کردیم یمدر برگزاری نمایشگاه کتاب و ... فعالیت 

شهید مطهری، دکتر شریعتی، رساله امام  یها کتابتومان بود.  900رفتیم، آن موقع بلیت قطار 
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در راه قطار برای نهار ایستاد و ما از قطار جا ماندیم. با یک سواری  بردیم. و ... را به تبریز می

دنبال قطار رفتیم، جاده تبریز در دست بازسازی بود و مسیر پرتالطمی داشت. به هر صورت 

مان را که پر از کتاب بود به پلیس داده بودند های ما ساک ای خود را به قطار رساندیم، هم کوپه
 اما خوشبختانه سریع رسیدیم و پلیس حساس نشده بود و ساک را نگاه داشته بود.

. صف نماز عید فطر از قیطریه تا میدان کردیم یمتهران هم شرکت  های یماییراهپدر 

 انقالب بود.
 

 میدان شهدا؟
ها  احیا، گاردی یها شبخیر؛ میدان شهدا قبل از این قضایا به این نام معروف شد. یکی از 

 ها یجوو مردم نشسته بودند. حتی در  کرد یمیحیی نوری آنجا سخنرانی  اهلل یتآحمله کردند. 

 شهید شدند و از آن شب آنجا میدان شهدا نام گرفت.  یچندنفربنزین ریختند و آتش زدند. 

شهریور دوباره به قیطریه بیایند و تظاهرات  96روز بعد که عید فطر تمام شد، قرار گذاشتند  8
 ها یگاردصبح، میدان شهدا؛ جمعیت زیاد شد،  2: فردا صبح، دادند یمباشد. آن روز همه شعار 

 حمله کردند و درگیری تا میدان آزادی ادامه داشت.
ها را به تبریز بردیم و آنجا بودیم که  م کتابتا اینکه امام تشریف آوردند. من و دوست

به فرمان امام جهاد تشکیل شد و ما هم در شهرمان پیگیری  9352انقالب پیروز شد. تابستان 

التحصیل شدم. درست  فارغ 9352از درسم مانده بود، ادامه دادم و بهمن  ترم یککردیم. من 
ض اتمام تحصیل به گروه برق جهاد مح من انقالب فرهنگی شد. به یلیالتحص فارغبعد از 

. دوستان، من را کردیم یمدر روستاها فعالیت  ها یهمکالسکرمانشاه رفتم و با چند نفر از 

احمر، شیر و  مسئول گروه کردند. البته آن زمان نه حکمی بود و نه حقوقی. به ساختمان هالل
 جهاد کرمانشاه در ارتباط هستیم.، ما آنجا بیتوته کردیم. هنوز هم با آن گروه گفتند یمخورشید 

بعد از تر است.  عید به شهرمان آمدم، مسئولین شهرمان اصرار داشتند که شهر شما محروم
هم تیر  یا دورهشدم.  دژ ینشاهبا پیگیری خودشان برای من حکم صادر شد و مسئول جهاد  آن

یری از ایرانیان عراق را رسانی انجام دهیم. متوجه شدیم صدام تعداد کث تا برق بردیم یمچوبی 

مردم را به اردوگاهی به نام سراب  یرسان برقبیرون کرده است. کار ما عوض شد و عالوه بر 

 .شدند یمو از آنجا به مناطق مختلف کشور توزیع  آوردیم یمنیلوفر 
به نام  یا رودخانهفعال شده بودند. شهر ما  9351ضد انقالب از سال  یها گروهک

از  ها شبمرز شهر شده بود و طرف دیگر آن روستایی بود که رودخانه و این  دارد رود ینهزر

. شدند یمو تعداد زیادی شهید  بستند یمو شهر را در حد توانشان به خمپاره  آمدند یمآنجا 
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آنجا شهید  داربخشکرد و مسلمان بود.  مرگان یشپیک روز عملیات بود و شهید قمی فرمانده 

سازی انجام شد  راسی از دوستان ما بود. آقای خلخالی هم دوست آقای قمی بود. عملیات پاک

را آزاد کردند و ما هم کمی کمک  ها آننشینی کنند و مردم آسوده باشند.  کمی عقب ها یناتا 
ممکن  شکل ترین یعفجکردیم. ما برگشتیم و دیدیم آقایان برنگشتند. محاصره شده بودند و به 

 دارشبخاتفاق به من تکلیف کردند  بعد از آنرا شهید کرده بودند که از شرح آن بگذریم.  ها آن

آن سرپرست بنیاد  از سرپرست جهاد هم بودم. بعد زمان همسال  8شوم و حدود  دژ ینشاه

ماه  8مستضعفان آذربایجان غربی پیشنهاد همکاری با بنیاد را به ما داد، من با موافقت استاندار، 

جای خودشان معرفی کرد و مدیرکل بنیاد مستضعفان  معاون ایشان بودم و بعد ایشان من را به

ایجان غربی و هم پیشنهادی مطرح شد و من هم مدیرکل آذرب زمان همسال آنجا بودم،  8شدم. 
 آذربایجان شرقی شده بودم.

 وپرورش بودم و آنجا مأمور بودم. خدا رحمت کند آقای پرورش  من استخدام آموزش

وپرورش که در  تأکید داشت تمام نیروهای آموزش 9363وپرورش( در سال  )وزیر آموزش
آقای عبداللهیان که مأمور بودند باید برگردند. من زمان آقای کریمی نوری با حکم  ها سازمان

 مقام بود رفته بودم و بعد آقای طباطبایی سرپرست شده بود؛ و چون بورسیه هم بودم، ما  قائم

 را فراخوانده بودند و به من گفتند باید تکلیفم را روشن کنم. آقای فرشیدی که بعداً وزیر 

 نی شدم که شد، آن زمان مدیرکل تبریز بود، به من حکمی داد و من مدیر همان هنرستا

. کشیدم یمآنجا درس خوانده بودم. همه اساتیدم آنجا بودند و من از بزرگواری آنان خجالت 

یکی از بزرگواران که مسن بود را معاون خودم کردم و با توجه به اینکه جای دیگر هم 
مسئولیت داشتم اجازه گرفته بودم موقتاً به هر دو رسیدگی کنم و برای همین کمتر مدرسه 

 .رفتم یم

در انتخابات دوره سوم مجلس رأی آوردم و نماینده مجلس شدم، از خرداد  9366سال 

. در مجلس با مشورت آقای مهندس مظاهری )زمانی که من در بنیاد 9349تا خرداد  9364
 بودم، رئیس من بودند( به کمیسیون اقتصاد رفتم و با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد 

 رم رأی نیاوردم، با آقای مظاهری مشورت کردم که چند جا به ارتباط داشتیم. دوره چها

 من پیشنهاد داده شده است. ایشان توصیفی از مدیران و تأثیرات بانک مرکزی داشت و آنجا 

کل بانک مرکزی )آقای دکتر عادلی(، در امور  را توصیه کرد. در بانک مرکزی مشاور رئیس

ماه مشاور بودم و بعد مدیرکل  1شدم. حدود و بورس  ها بانک گذاری یهسرماو  ها شرکت

 کارگزینی رفاه شدم. اواخر نمایندگی بود که در دوره دکتری شرکت کردم حتی رساله خود 
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آن را هم ارسال کردم  یها پرسشنامهبازنشستگی بود و  سازمانرا انتخاب کردم که موضوع آن 

 متوجه شدم متأسفانه در کشور ما توجه در این تجربه اما بعد به دالیل شخصی انصراف دادم. 

 به بازنشسته بسیار کم است.


 در اداره رفاه با بازنشستگان بانک مرکزی هم برخورد داشتید؟
آن در ایران  های یتلخو  ها یسختشد با مفهوم بازنشستگی،  هکه پدرم بازنشست 9355از سال 

خوبی آن را درک کرده بودم. حتی بازنشستگی بر خود شاغلین هم تأثیر دارد.  و بهشدم آشنا 

. کسانی که کار دوم نداشتند و شوند یمنگران  بینند یمشاغلین وضعیت بازنشستگان را 

 .دیدند یمشدت آسیب  وقت وقف خدمت کرده بودند به خودشان را تمام

مدیریت بود.  8باشگاه شده بودم؛ یعنی  من مدیرکل کارگزینی رفاه و آموزش و دفتر کل و
کمی به مشکالت حقوق و تا ما کمیته تطبیقی تشکیل دادیم که با اختیارات بانک مرکزی 

بازنشستگی در بانک رسیدگی شد. آن زمان آقای طوبایی معاون بانک بودند. ایشان رئیس بنده 
 آمدیم. سازمانهم به  بودند و بعد با

، به نام تقاعد بود که بعد تبدیل به سازمان بازنشستگی شد. دارایی ای در وزارت ابتدا دایره

قدر مشکالت نبود. آن زمان ورودی  شاید امروز این شد یماگر آن زمان سازمان خوب تشکیل 

 600بود. زمانی که من سازمان بودم حدود  شمار انگشتبیشتر و تعداد بازنشستگان هم  سازمان

 هزار بازنشسته داشتیم که اکنون بیشتر هم شده است.
نشستم و با توجه به تجاربی که داشتم  من از ابتدا کنار پدرم که کارمند امور اداری بود، می

با امور اداری، کارمندی و بازنشستگی آشنا بودم. از همان موقع توجه من به نیروی انسانی 
تغییرات  روم یمو معموالً هرجایی که  دهم یمجذب شده بود. من به تجربه افراد بسیار اهمیت 

 دهم یم. از طرفی به کارهایی که در گذشته انجام شده، بسیار اهمیت کنم یمبسیار کمی ایجاد 

و کنم. قبل از ما آقای ثابت در سازمان بسیار زحمت کشیده بودند  را با دقت مطالعه می ها آنو 

سالیق و شیوه کار افراد تفاوت  به هر حالما سعی کردیم راه اصلی ایشان را ادامه بدهیم. البته 

و به منابع  دادند یموخرج سازمان اهمیت بسیاری  کمی دارد. برای مثال آقای ثابت به دخل
تمرکز داشتند اما تمرکز ما بیشتر بر اشخاص بازنشسته بود. باید توجه کنیم سیستم تأمین 

بیشتر دهد و با سیستم بازنشستگی که بر  تواند یمجتماعی بر اساس حق بیمه است و هرکس ا

 ها یسهمقااساس سوابق، تحصیل و ... است تفاوت دارد. سازوکارها متفاوت است و برای انجام 

 قدرت خرید پول توجه کنیم. ازجملهباید به همه عوامل 
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 را دادند؟ سازمانچه شخصی به شما پیشنهاد ریاست 
 آقای مهندس کاظمی که وزیر رفاه شدند.

وپرورش در بانک مرکزی مأمور بودم. آقای سیدزاده، خدا ایشان  از طرف آموزش 9345تا سال 

را رحمت کند، دوره سوم نماینده مجلس بودند و ما خدمتشان بودیم. ایشان فرمودند برای 
ام. آقای هاشمی  گان پیشنهاد شدهوپرورش و استاندار استان هرمز معاونت وزارت آموزش

نظرشان بر استانداری است. من عرض کردم هر دو خوب است اما بهتر است شما نظر آقای 

هاشمی را اجرا کنید. ایشان رفتند و به من فرمودند به شرطی که تو هم بیایی. تا اینکه ایشان به 

در استانداری تهران کمک کنم.  تهران آمدند، تصادفاً بنده را در بانک مرکزی دیدند و خواستند

با پیگیری آقای طوبایی و مرحوم نوربخش به  بعد از آنبعد از بررسی فرماندار کرج شدم. 
سال آنجا بودم. به پیشنهاد  4بانک مرکزی برگشتم و مدیرکل مهندسی خدمات شدم و حدود 

 بازنشستگی شدم. دوستان، مالقاتی با آقای کاظمی داشتیم و به پیشنهاد ایشان رئیس سازمان


 هم خواستند؟ یا برنامهاز شما 
با گذشته من آشنا بودند توضیحاتی هم ارائه دادم. هدف من خدمت به بازنشستگان بود. از 

و ...  گذاری یهسرما یها شرکتو خیلی به  دیدم یمسازمان بازنشستگی فقط بازنشستگان را 
 توجهی نداشتم.

ت وزارتخانه بود. زمانی که من کاظمی مدتی آقای مددی سرپرسای یادم آمد؛ قبل از آقای  نکته
هم آشنا بود. آقای مددی خواستند من  دار بوکان بود و بابودم ایشان بخش دژ ینشاهدار شبخ

 به آنجا بروم اما موانعی پیش آمد و ایشان رفت.
 

 قبل از اینکه به سازمان بیایید فرصت کردید آمار و اطالعات را مرور کنید؟
 کنم تا هم عالقه و هم توانایی داشته باشم. قبل از رفتن مطالعه می روم یم جا هر

 

 تان چه تصویری از سازمان داشتید؟ با مطالعات اولیه
هدفم فقط بهبود وضعیت بازنشستگان بود. معتقد بودم وضعیت کارمند در دوران بازنشستگی 

و با  شد یمبازنشستگان سوخت  ایه یمرخصباید بهتر از دوران اشتغال باشد. متأسفانه حتی 

ها خدمت کرده زمانی  ؛ اما ازنظر من، شخصی که سالشد ینماینکه استفاده نکرده بودند ذخیره 

اش باید بتواند مخارجش را تأمین کند و  شود، ضمن حفظ کرامت انسانی که بازنشسته می
 حداقل در کشور خودمان مسافرت کند.
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کند.  و آتیه خودش تأمین باشد کمک بزرگی به کشور میاعتقاد دارم اگر کارمند از فعل 

شویم، تعدادی  چندین هزار نفر است. از زمانی که از مادر متولد می شده غربالیک کارمند، 

اند تا  اند و بعد در هر مرحله مانند دبیرستان، دانشگاه و ... تعدادی حذف شده معلول شده
 سرانجام او کارمند شده است.

 شما مدیرعامل هستید. تک تک گفتم یمازمانی که بودم به اشخاص همیشه در هر س
 

متناسب با تقویم را باال  یها پرداختبر اساس همین دیدگاه، وقتی به سازمان رفتید، 
 برده یا برقرار کردید؟

نفر به نیروها  50نیرو داشتیم. آن زمان شاید حدود  300زمانی که به سازمان بازنشستگی رفتم 

اضافه شدند. چون بودجه گرفته بودیم و توانایی تأمین داشتیم، ضمن اینکه کار زیاد شده بود و 

شید به نیرو داشتیم. توجه داشته با 8تعداد کارمندان ما کم بود. برای مثال ما در یک استان فقط 
، بازنشستگان رو به افزایش بودند و ناگهان به سازمان شدیم یمسال بعد از انقالب نزدیک  30

بدون  یگزارتخدمکردیم اما نیرو کم داشتیم و  استفاده خوبی می ها یستمسفشار وارد شد. از 
 نیرو ممکن نبود.

توجه کردیم. من پیشنهادی به کارمندان دادم. برای مثال  ها استانبه نیاز  ها استخدامدر 
نفر اینجا شاغل هستید اگر  8نیرو بگیریم؛ شما  8خواهیم در این استان  گفتم ما می می

دهیم و شما کار آنان را انجام دهید وگرنه نیرو  نفر را به شما می 8ما پول این  خواهید یم

ریم و پول آن نفر دیگر را بین آنان تقسیم کنیم تا یک نیرو بگی خواستند یمبگیریم. معموالً 

نیروها هر جایی که هستند احساس کنند  تک تکبیشتر کار کنند. همیشه هدف من این بود که 
؛ یعنی اهمیت جایگاه خودش خوابد یمکنند و اگر کار نکنند همه کارها  فقط خودشان کار می

 را بداند.
 

یر بود؟ با توجه به اینکه زمان تغی واکنش بدنه سازمان به ورود شما چطور

 جمهوری هم بود. ریاست
 مورد خاصی به خاطر ندارم.

. جلسه کردندمثل سازمان مدیریت معرفی  هایی سازمانکرد و ما را به  محبتآقای ثابت 

بعدی که آنجا رفتیم از تأمین اجتماعی هم بودند. موضوعی مطرح شد، من دنبال افزایش 

بودم. آن زمان حداقل حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری حقوق بازنشستگان 

 هزار تومان بود. 984
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؛ اما شود یمابتدای بازنشستگی برای فرد شکننده نیست و برای مثال حقوق او نصف 

ماند؛ و  اما حقوق او تقریباً ثابت می یابد یمگیرد، چون حقوق شاغل افزایش  مرور فاصله می به

در  ها بازنشستهدرصد  20 بینیم یم. برای مثال شود یمر حداقل حقوق ایجاد نهایتاً تراکمی د
یکسان شده است. اگر  یهپا دونحداقل حقوق هستند. تقریباً حقوق یک مدیر با یک کارمند 

، شد یمموقع پرداخت  ، سهم دولت بهکردیم یمحقوق را روی اصول و بدون تورم پرداخت 

 شد یموسیله خود کارمندان و بازنشستگان مدیریت  کسور کارمندان درست بود و این منابع به

؛ یعنی مدیرانی انتخاب شوند که توانایی مدیریت مالی داشته باشند و هر جا شد یمشرایط بهتر 

خوب کار نکرد او را عوض کنند. طبق قانون هم اگر کسری به وجود آید دولت موظف به 

 است. مثالً در شرایط تورمی دولت ملزم به تأمین کسری است.تأمین آن 
هزار تومان بودم و شما یک مدیر  50فرض کنید من یک کارشناس بازنشسته با حقوق 

هزار تومان باال  40هزار تومان. به دلیل شرایط تورمی کف حقوق را تا  40بازنشسته با حقوق 

. به عبارتی تجمع در رسد یم 20هم به  50 و رسد یمتومان  20تومانی به  40، آن آورند یم
 .شود یمحداقل حقوق زیاد 

اعالم کردند برای پرداخت، پول نداریم. گفتم شما تعداد بازنشستگان و میانگین  9322سال 
را در هم ضرب کنید، من اینجا یک کارمند هستم اگر به من پول  ها یناحقوق آنان را دارید، 

 ، سرمایه شخصی ندارم که بتوانم از خودم پرداخت کنم.کنم یمبدهید به بازنشستگان پرداخت 

. گاهی اگر حرفتان را نزنید فایده نیستم ای یادهپمتوجه شدند که من حواسم هست و آدم 

را هم بلد بودم. آنجا باید  ها راهو  شناختم یمرا  ها آنندارد. من نماینده مجلس بودم و عادت 
 .دادم یمآن پاسخ را 

به کسری بودجه رسیدیم و کمیسیون تلفیق مجلس دولت بحث تأمین  ماه یددر  بعد از آن

کل هستند، عضو شورای  یدار خزانهکه رئیس  زاده یفاطمکسری بودجه را مطرح کرد. آقای 

مدیره نداشت. من رئیس بودم و یک شورا داشتیم که  سازمان هم بودند. آن زمان سازمان هیئت
به من گفتند با خیال  زاده یفاطم. آقای شد یمتشکیل بودجه  جلسه برای تصویب 9-8نه ساال

! ماه آینده پول برای پرداخت حقوق نداری! اگر به امید کسری بودجه هستی یا نشستهراحت 

و توان پرداخت حقوق این ماه را ندارید. ایشان  کشد یمتا این تصویب شود و ... خیلی طول 

ز محل دیگری پرداخت کنیم و زمانی که کسری آمد خودشان به من پیشنهاد دادند حقوق را ا

 جایگزین کنیم. خداوند کمک کرد و این مسئله به خیر گذشت.
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 ای رسیدیم که من بودم. دوره هفتم بود و رئیس کمیسیون  به اولین بودجه بعد از آن

 . آقای دکتر مصری بودند. نوع کار ایشان طوری بود که با بازنشستگان و ... ارتباط داشتند

 هزار تومان را با خرج و  984. حداقل حقوق گوییم یممتوجه شدند ما چه  سرعت به

 هزار تومان  935)آن زمان حداقل حقوق تأمین اجتماعی  کردیم یممخارج زندگی مقایسه 

بود(. رئیس کمیسیون آقای عبداللهی و آقای جاللی از دوستان من بودند، آقای اسماعیلی، 
حجازی و ... همه را هماهنگ کردیم و حتی با دوستان سازمان مدیریت که در بودجه نیاورده 

 شدند یمتدریج همه متوجه  بودند هم صحبت کردیم. خوشبختانه در موقعیتی بودیم که به
هزار  800هزار تومان به  984نایی دارد. پیشنهادی دادیم که تصویب شد و بازنشستگی چه مع

درصد در کف حقوق  40تومان افزایش یافت اما تعداد تجمع در کف زیاد شد. برای مثال اگر 
 درصد افزایش یافت. برای یک کارمند دولت و ... بسیار مهم است متناسب  25بودند به 

 یا همکاران خودش تفاوت حقوق داشته  یا دوره همت به که داشته و نسب هایی یتمسئولبا 

 باشد.
بعد به این مسئله نیز پرداختیم که فراز و نشیب خود را داشت. یکی از آقایان  یها سالدر 
. شخصی کرد یمکننده در آن جلسه از کمیسیون اجتماعی بود، با ما همراه شد و کمک  شرکت

آقای ضیائی  گفت یمکرد و  ود، مخالفت میکه از طرف دولت )سازمان مدیریت( آمده ب
پیشنهاد خوبی دارد و سازمان باید پرداخت کند. من گفتم بله؛ اگر از ابتدا همه منابع سازمان در 

کننده  شما تأمین اآلننیاز از شما بودم؛ اما  اختیار خودش بود و در اختیار شما نبود، امروز من بی
شما رئیس سازمان بازنشستگی  یا کردهاینکه فراموش  ما هستی. ایشان فرمود آقای ضیائی مثل

؟! گفتم من این لقب ریاست را کنی یمبازنشستگی صحبت  یها کانونهستی، چرا مثل رئیس 
 بگذار اما این اصالحات باید انجام شود. خواهی یمبه شما سپردم، نام من را هر چه 

 

بازنشستگی و سازمان مدیریت عجیب نبود در کمیسیون مجلس، اختالف بین سازمان 

 تا این حد باال بگیرد؟
و اصراری نداشتم رئیس باشم. از دوستانی که آنجا هستند  کردم یممن به اعتقاد خودم عمل 

که نامشان را در خاطر  ها استانکه سابقه نمایندگی داشت و مسئول امور  مرادی یگبمثل آقای 
که زمان بودجه کسی از  کرد یمزمان دولت منع . آن شدند یمندارم، نماینده بودند و مأمور 

باشد. آن موقع سازمان مدیریت منحل  طور ینهمهم  اآلنبه مجلس برود. احتماالً  ها سازمان
؛ اما چون من دادند ینمبیاید و باقی را راه  تواند یمفقط سازمان مدیریت  گفتند یمنشده بود و 

و ما  گرفت ینم، تشریفات ایراد رفتیم یمو دوستانی که نام بردم قبالً نماینده بودیم، به آنجا 
 .گرفتیم یمکمک 
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جمهور  به رئیس هم انعکاسی نظر، اختالف سطح این با هم  آن کمیسیون هب شما وآمد رفت
 داشت؟

نژاد داده بودند که ایشان، مناسب نیستند و  صفحه نامه علیه من به آقای احمدی 8خیر؛ البته 

و  کنم یمرا از دولت متوقع  ها بازنشستهو ... . نوشته بودند من  دهند یمفالن کار را انجام 

. یک دوستی شود یم؛ اما هر چه خدا خواست همان شوند یمبعداً از دولت طلبکار  ها ینا
داده بود که ایشان از سازمان عصبانی بود و ایشان هم  نژاد یاحمددرست زمانی نامه را به آقای 

رئیس هستم. بار این اتفاق افتاد و گفته بودند من با حمایت ایشان  8نوشته بود بایگانی شود. 
 که اشتباه بود. درحالی

شد که برای  نام اتحادیه منتشر می ای یک برگی به نامه زمانی که پدرم کارمند بود هفته

نامه برای پدر من  . هفتهنوشت یماتحادیه دولت بود و مسائل مربوط به کارمندان، اخبار و ... را 
پدرم احساس کند ارتباطش با سازمان قطع نشده است. وقتی  شد یمو این باعث  آمد یمهم 

بیفتد؛ اما به من گفتند ما از من به سازمان آمدم از روابط عمومی خواستم این امر اتفاق 

؛ آن هم به این صورت که فیش کنیم یمرا پرداخت  ها آناشخاص آدرسی نداریم و فقط حقوق 
. کردند یمو فیششان را پیدا  رفتند یمباید  ها بازنشستهو  بردند یمبلند و باریکی را به بانک ملی 

ماه طول  6داشته باشید. حدود بود. گفتم باید ارتباط  ها سازماندست خود  ها آدرسخالصه 
هزار نفر را به  600گرفتیم و اطالعات حدود  ها سازمانرا از  ها تماسکشید تا آدرس و شماره 

 دست آوردیم.
 

 هست زمان شما به وجود آمد؟ اآلناین بانک اطالعاتی که 
 آن اطالعی ندارم. اآلندر آن زمان بود، از وضعیت کار آغاز 

. آن زمان کل کنیم یماین کار یک هزینه است و بیهوده مجله پخش  کردند یمهمه فکر 

هزار بازنشسته کجا! اصرار کردم و باالخره  600هزار نسخه بود، این کجا و  90تا  3نشریه ثمر 
به  یا نامهانجام شد. روی آن عکسی گذاشتیم و پشتش آدرس و  A4صورت یک کاغذ  این به

پستچی بود که این را به دست بازنشسته ما برسان. از ترس اینکه بگویند هزینه کرده حتی در 

پاکت هم نگذاشتیم و همین برگه را تا و مانند پاکت درستش کردیم. در آن مطالبی از مقررات 
 و ... بود.

زنشسته به بازنشسته نوشتم که با یا نامهچهارم از صفحه برای من بود و در آن  حدود یک

 و ... . کنم یمعزیز من پدرم بازنشسته بوده و وضعیت شما را درک 
 

 این چند بار ارسال شد؟
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انفجار رخ داد. برخالف انتظار من که  بار یکنشد؛ اما همان  یرپذ امکان بعد از آنفقط یک بار؛ 

از سوی آنان برای  یزیآم محبتبسیار  یها نامه کنند یمبازنشستگان گله و انتقاد  کردم یمفکر 

کس نگفت چرا حقوق  . هیچآمد یمگونی نامه   گونی گفتند یمما آمد. دوستان روابط عمومی 
 من کم است. دعا و تشکر که باالخره کسی به یاد ما بود.

 

 چرا تکرار نشد؟
و  ها آدرسبه سازمان رفتم. مراحل گردآوری  بعد از آنهمین یکی هم بسیار طول کشید و من 

که کمترین  کردیم یمبررسی  ها نامهرا برای  ها حالتو بارها انواع  ها مدت... طوالنی بود. 

 هزینه را داشته باشد.
 

مدیره بعد از قانون ساختار  مدیره نداشتید و شورا بود. هیئت فرمودید آن زمان هیئت

 نظام جامع تأمین اجتماعی ایجاد شد؟
بله؛ دکتر مصری وزیر بود؛ من پیگیری کردم، اما به شکل دیگری بود و بعداً با تغییراتی که 

 داد به این شکل درآمد. در هر صورت جالب بود. یزیر برنامهسازمان مدیریت و 
. دومین روزی که شد یمبه نحو احسن انجام تا این کار  افتاد یمنیت خدمت بود و اتفاقاتی 

که شما بیایید. من  اند کردهبازنشستگی مجمعی دارند و دعوت  یها کانونمن آمدم گفتند 
 با بعد از آنجمعیتی جمع هستند.  وگو گفتباید بروم یا نه؛ رفتم و دیدم در پارک  دانستم ینم

. آموختم یمحل  راه ها بازنشسته های یندهنماهم ارتباط داشتیم و جلسات مختلفی داشتیم. من از 
اتفاقات خوبی رخ داد. برای مثال گفتند همه یک روز برای خودشان دارند، ما هم داشته باشیم. 

استقبال کردیم، نامه نوشتیم، خودشان پیگیری کردند و روزی تعیین شد، جشن گرفتیم و به 

 لوح دادیم. ها بازنشسته

 نیم، البته از یکی از اهداف ما این بود که یک کارت منزلت برای بازنشستگان آماده ک

 طرف شهرداری موضوعاتی در خصوص آن وجود داشت و ما آن را به شکلی تبدیل کردیم 
 بعد از هزار تومان حق سفر تصویب کرد.  900که ارزشمند باشد. دولت برای هر بازنشسته 

 سهمیه مکه و ... را هم پیگیری کردیم. یک روز با آقای طوبایی به چوب و کاغذ  آن

 داشتیم که  ها هتلاز  یا مجموعهته بودیم؛ بسیار دنج بود. در سازمان مازندران رف

 چنین جایی داشته   هم صحبت کردیم که چقدر خوب است ما هم سوددهی نداشت. با

 رونق گرفت و به سود رسید و  یمانها هتلباشیم؛ بنابراین سفرها را رونق دادیم، هم 

 هنوز هم هست و کارمندان نیز انگیزه زیادی  ام یدهشنراضی بودند.  یمانها بازنشستههم 
 پیدا کردند.
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 شما بودید؟پس بانی این سفرها 
آغاز کار آنجا بود اما بانی اصلی آن آقای طوبایی بود. درست به خاطر ندارم که این سفرها در 

 زمان من اجرایی شد یا خیر.
 

سهمی در اعتبار آن  سازمانمنزلت توضیح دهید؟ آیا  یها کارتلطفاً کمی در مورد 

 ؟کرد یمداشت یا دولت تأمین 
داده بودند و ما  یا بودجهنبود.  ها بازنشسته؛ اما محدود بود و برای همه کرد یمدولت تأمین 

بیمه  بعد از آناستفاده کند.  بار یکسال  8-3کرده بودیم هر بازنشسته بتواند هر  بندی یهسهم

این را به کارت تبدیل  خواستم یمتکمیلی مطرح بود که از زمان آقای ثابت آغاز شده بود. من 
به نام حافظ برای خدمات درمانی  ای یمهبکنیم تا بیش از آن چیزی که هست استفاده شود؛ اما 

 .شد یمبود که داخل این 
 

 شما تشکیالت سازمان را تغییر ندادید؟
 خیر.

سرام بود که  آپادانا ها آن، یکی از رفت یمپیش  یکند بهمانده بود و  ها طرحضمناً برخی 
زمان آقای ثابت بنیان گذاشته شده بود و من و آقای طوبایی بسیار پیگیری کردیم، حتی 

که معتقد بودم  گذاری یهسرما یها شرکتها در آن شریک بودند. پتروشیمی جم یا  ایتالیایی
دیگر به نام آتیه تصویب و قرار شد  گذاری یهسرماحجم آنان بسیار زیاد شده بود. یک شرکت 

گذاری صندوق  سهامداری را شرکت سرمایه یها شرکتمدیریتی را آنجا و  یها شرکت
 بازنشستگی مدیریت کنند.

 

 زمان شما تأسیس شد؟ صبا  یهآت
 بله.
 

 بودید؟به ساختار هلدینگی فکر کرده 
 خود آن هلدینگ است.

 

از طریق معاونت اقتصادی بود یا ارتباط  ها شرکتتا قبل از تشکیل آتیه، رابطه شما با 

 مستقیم داشتید؟
 اما لزومی نداشت. گرفتم یماگر الزم بود ارتباط مستقیم هم 
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 سبک مدیریتی شما چگونه بود؟
تنها معاونم باید اختیارات داشته باشد حتی کارمند من هم مدیرعامل است. بارها  معتقدم نه

شما مدیرعامل هستید. هر کاری که  ام گفتهو حتی در ثمر نیز ذکر شده که به کارمندان  ام گفته

است انجام دهید، اگر حسنی داشت افتخار آن برای شما و اگر  سازمانبه نفع  کنید یمفکر 
 دی در آن ایجاد شد بگویید ضیائی گفته مسئولیت آن با من است.ایرا
 

صورت برآوردی، چند درصد از وقت شما صرف صندوق و چند درصد آن صرف  به

 ؟شد یمها  شرکت
 بود. ها شرکتدرصد برای  95شاید در حالت بیشینه، 

 

 آن هستند. گذاری یهسرما یها شرکتکه امروز وجهه اصلی صندوق،  درحالی
زمانی که من بودم، عضو هیچ شرکتی نشدم. فقط در شرکتی که مدیرعامل عوض شد، رئیس 

 مدیره شدم. هیئت

 

که تصمیم خاصی  شد یمزیرمجموعه یا مجلس به شما فشاری وارد  یها شرکتاز 
 گرفته شود؟

صورت جدی نبود. ممکن است هر کسی تقاضایی داشته باشد اما من وضعیت را تشریح  به

کردم. ضمن اینکه اگر بخواهم چنین کارهایی انجام دهم اولویت اول با خودم است  می
 .ام ندادهکه این کار را انجام  درحالی

مدیر خوبی  کردم یمو فکر  شناختم یمتغییر ایجاد کردم؛ شخصی را  دو یکیمن فقط 
است. ضمن اینکه وزیر نیز ایشان را تأیید کرد و گفت خوب است. با بررسی و اعتقاد به 

مسئولیت خودم، این تغییر را انجام دادم؛ اما بعد به این نتیجه رسیدم قوی است اما مناسب این 

 داریم. کردیم. هنوز هم با این افراد رابطه خوبی جا جابهمجموعه نیست و ایشان را محترمانه 

در قانون خدمات کشوری متأسفانه فصل بازنشستگی وجود نداشت. سازمان مدیریت 
وقت، پیگیر و بانی این قضیه بود. کارگروهی تشکیل شده بود اما متأسفانه با دیدگاهی که 

. به کردند یمتنها ما را دعوت نکرده بودند حتی از رفتن ما به آنجا هم ممانعت  وجود داشت نه

ی از دوستان را معرفی کردیم و در آن کارگروه شرکت کردند. فصل سیزدهم تحت طریقی بعض

ما آنجا پیاده شد و برخی هم نشد. یک  یها طرحعنوان بازنشستگی ایجاد شد. برخی از 

آرزوی جدی داشتیم که همواره دریافتی بازنشسته مشابه دریافتی همان شخص در زمان 

 م اما نشد.اشتغال باشد. این را کمی تغییر دادی
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 چطور بود؟ سفرهای خارجی هم داشتید؟ المللی ینبارتباط شما با نهادهای 
 به خاطر ندارم. شاید رفته باشم اما در رابطه با بازنشستگی نبود. زمان تأمین اجتماعی رفتیم.

 

 ؟داد یمدر آن دوران مؤسسه حسابرسی کارهای پژوهشی زیادی انجام 
این برای زمان آقای طوبایی بود. من شخصاً معتقد به اکچوئری هستم اما نه در سازمانی که 
ورودی آن مسدود و خروجی آن بسیار زیاد است. سازمان بازنشستگی دولتی است و کارمندان 

. محاسبات اند نداشتهنقشی در تعیین میزان کسور و پرداخت حق بیمه و نحوه پرداخت دولت 
تأمین حقوق بازنشستگان کارا نیست. این محاسبات زمان تأسیس سازمان انجام  اکچوئری برای

شد. برای مثال صندوق  تا امروز سازمان به این وضعیت دچار نمی شد یمشد و باید به آن عمل 
بر اساس محاسبات اکچوئری است، خوشبختانه آقای ثابت که به این مباحث بسیار  ساز آینده

که هرگز به  شود یم. منابع طوری مدیریت کند یمعالقه دارد به آنجا رفته و بسیار خوب اداره 
مشکل نخورد؛ اما اینکه در سازمان بازنشستگی به دنبال اکچوئری برای تأمین حقوق 

، ها یهسرما، ها شرکتنیست. مگر اینکه بگوییم هر درآمدی از  بازنشستگان باشیم پاسخگو
طور که برای  ها و ... داریم باید صرف رفاه و سالمت بازنشستگان شود. وگرنه باید همان دارایی

 برای بازنشستگان هم بنویسند. نویسند یمشاغلین بودجه 
ه با وزرا داشتیم همیشه عنوان کارمند بازنشسته باید ملکه ذهن همه باشد. در جلساتی هم ک

کس لفظ بازنشسته را بدون کلمه عزیز ذکر  این مطرح بود. آن زمان طوری شده بود که هیچ
کلمه بازنشسته را تغییر دهیم و  خواستیم یم. شد یمو همیشه بازنشسته عزیز گفته  کرد ینم

د است و در روز طور که کارمند ما در روز کاری کارمن حتی فراخوانی هم برای آن دادیم. همان
تعطیل هم کارمند است. بازنشسته هم چه در زمان اشتغال و چه در زمان بازنشستگی کارمند 

 است.
با اینکه عضو آنجا  کنم یمو حق بیمه پرداخت  کنم یماینکه خودم به صندوقی مراجعه 

لحظه کارمند تحت نظر  به کنم، متفاوت است. لحظه یگذار سپردهباشم و برای آینده خودم 
سال را  30است و با یک اشتباه ممکن است همه زندگی او تحت تأثیر قرار بگیرد. پس وقتی 

 با موفقیت پشت سر گذاشته، باید بگوییم به افتخار بازنشستگی نائل شده است.
 

مختلف فراخوان داده شد. چرا  یها دورهفرمودید برای تغییر کلمه بازنشستگی در 
 این موضوع اجرایی نشد؟ وقت یچه

بودند. در هر  طور ینهمهای بیشتر نشد. آقای طوبایی هم  دوره من کوتاه بود و فرصت پیگیری
و کار  ماندم یمهم بیدار  ها شبصورت من از عملکرد خودم خیلی راضی نیستم و معتقدم اگر 

 بهتر بود. کردم یم
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 همیشه جدی بود. دوران شما چطور بود؟مطالبات دولت، 
را به ما بدهد.  خواهد ینمنبود که دولت هرچه  طور ینامطالبات را خوب وصول کردیم و 

برخی موارد هر چه اصرار کردند قبول نکردیم. گفتیم فقط به خاطر همکاری با دولت، فالن 
و اشتغال به  کنیم یماما به قیمت یک ریال؛ در عوض آنجا را احیا  کنیم یممجموعه را قبول 

 و ... . آید یموجود 
تواند انجام  کردن دولت از اموری است که بخش خصوصی می سازی واقعی، رها خصوصی

دهد. زمان نمایندگی مجلس، سفری به آلمان داشتیم. آنجا شرکتی تشکیل دادند و گفتند 
سال دیگر در فالن تاریخ  8موردنظر را خصوصی کند و  یها شرکتشرکت موظف است 

بود. شاید باورتان  تر بزرگ آهن ذوبمنحل است. از یک کارخانه بازدید کردیم که شاید از 
نشود آن کارخانه را به یک مارک به بخش خصوصی واگذار کردند اما شروط بسیاری مانند 

چیزی را واگذار  خواهیم یمما در ایران وقتی تداوم تولید، تداوم اشتغال، رونق و ... گذاشتند؛ ا
بازارچه  توانید یمنزدیک شهر است،  گوییم یم، بعد کشیم یمکنیم اول تا حد ممکن شیره آن را 

 .گذاریم یمبزنید و ...؛ یعنی از ابتدا بنا را بر ویرانی 
نه و ما هرگز زیر بار هیچ کارخا کردند یمدر رابطه با دیون دولت، آقای مصری دقت 

جای اینکه دالر به ایران بیاورید و تبدیل  قیمت نفت خوب است به گفتیم یمنرفتیم.  دهی یانز
هم هست، برای ما اعتباری قائل شوید که بتوانیم با آن اعتبار صنعت و فناوری  زا تورمکنید که 

 بیاوریم، کارخانه بیاوریم و تولید ایجاد کنیم؛ اما این پیشنهاد به سرانجام نرسید.
 

 شما شخصاً پیگیر دیون بودید یا معاونت اقتصادی پیگیر بود؟
هم بودیم. خدا دکتر تربتی را رحمت کند. ایشان معدنی از اطالعات، علم و تجربه بود.  همه با

خریم  را گفتیم یک ریال می یا کارخانه. برای مثال کردم یمضمن اینکه در پایان باید من امضا 
کارخانه ایزوایکو را به ما بدهند اما با توجه به  خواستند یمکه به دولت خیلی برخورد یا 

 کردیم یممیلیارد تومان هزینه  500وضعیتی که داشت در همان ابتدای کار برای احیای آن باید 
 و نپذیرفتیم.

 

 در رد دیون با سازمان تأمین اجتماعی هم هماهنگ بودید؟
 جلسات ما مشترک بود. بله؛ حتی صورت

 

 مهر زمان شما شروع شد؟ صندوق بانی این طرح بود یا دولت پیشنهاد  یها خانه

 کرده بود؟
به بازنشستگان خدمت کنیم. حفظ حرمت و عزت  آید یبرمهرچه از دستمان  کردم یمسعی 

. معتقدم پارک هاست پارکبازنشسته مهم بود. از گذشته شنیده بودم پاتوق بازنشستگان در 
 ی برای آنان فراهم کنیم، نه اینکه روی نیمکت بنشینند.خوب است اما باید جای مناسب
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 ایده خودتان بود؟ چطور شد در ذهنتان به وجود آمد؟
ریز بود، ایشان طرح کشیدند و  محلی داشته باشند. مهندس یاری مدیرعامل تراز پی خواستم یم

 خوشبختانه دکتر مصری هم موافقت کردند.
 

 تأمین کرد؟ سازمانهمه بودجه آن را 
 بله.

 

 اولین ساختمان آن کجا ساخته شد؟
در قم و کرمانشاه  کنم یمافتتاح آن به دوره آقای طوبایی کشید؛ اما من در افتتاح آن بودم. فکر 

بود. به تأمین اجتماعی رفتم و گفتم مکانی هم برای بازنشستگان تأمین اجتماعی ساخته شود 
 عد از من ادامه داشت یا خیر.شهر هم ساخته شد اما در جریان نیستم که ب 9-8که 

 

 باشد و مشاوره و ...؟ ها بازنشستهقرار بود مکانی برای دورهم نشستن 
دستی و  در آن غرفه داشته باشیم تا بازنشستگان آثار خودشان شامل خطاطی، صنایع خواستم یم

 نظر کنند و ... . هم تبادل ... را آنجا عرضه کنند. با
 

 استخدام کردید؟ ها ساختمانکارمندی هم برای نگهداری 
 را اطالع ندارم. ما به خودشان تحویل دادیم. بعد از آنزمان من خیر؛ اما 

 

 دولت از این طرح استقبال کرد؟
را به  ها نامهبله؛ آقای محسن احمدی مدیرکل روابط عمومی وزارتخانه بود و ایشان آن 

جمهور  درست کنند. طوری شد که دولت و رئیس یا کتابچهخواستند  وزارتخانه بردند و می
 شد. مند عالقهخیلی به تکریم بازنشسته 

 

 بعد از صندوق شما به سازمان تأمین اجتماعی رفتید؛ از آنجا کجا رفتید؟
 آقای مصری من را به وزارت رفاه برد.

 

که آقای  ایم یدهشنرفتن شما از سازمان بازنشستگی چطور بود؟ ما شایعاتی 
اشتباهاً  داشته یبرمو کسی که یادداشت  آورند یمجمهور اسم آقای زیاری را  رئیس

 .شوید یم جا جابهو شما  شنوند یمضیائی 
ماه طول  8فرماندار شوم،  خواستم یمنیست. وقتی  یرپذ امکاندرصد غلط است. اصالً  900

کشید و بعداً فهمیدم با اینکه قبالً نماینده مجلس بودم حتی در زادگاه من هم تحقیق کرده 
بار در کمیسیون با ایشان مالقات داشتم و  9-8بودند. ثانیاً آقای دکتر مصری وزیر شدند، من 

 ا نبودیم.هم آشن برای سازمان برخوردار شده بودم. خیلی با هایشان یتحمااز 
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 یی شما را آقای مصری دادند؟جا جابهپس پیشنهاد 
ارتباط گرفته بودیم  ها بازنشستهعالقه داشتم و با  سازمانبله؛ من تمایل زیادی نداشتم. چون به 

 را اجرا کنیم؛ اما ایشان گفتند که تصمیم بر این است. یمانها برنامه خواستیم یمو 
 

جز روابط عادی اداری، دیدار  جمهور آشنایی قبلی داشتید به فرمودید با اینکه با رئیس

شما از روابطتان  کردند یمکه فکر  یا عدهو صحبتی با ایشان نداشتید؟ برخالف تصور 
 .کنید یماستفاده 

بخواهم مالقات خصوصی بگیرم، هر چه بود نبود خیر؛ ارتباط ما با وزارتخانه بود و ضرورتی 

 .شد یممنعکس 

زمانی که به سازمان بازنشستگی رفتم، احساس من این بود که باید شب و روز کار کنم. با 
 کردم یمجمهور که هر دو در یک استان فرماندار بودیم، فکر  توجه به آشنایی قبلی با رئیس

فم کار و تالش بود از اینکه به من اعتماد نیازی به البی و شناساندن خودم نیست. همه هد

سازمان بزرگ را به من سپردند ممنونم و زمان تودیع هم تشکر کردم. وقتی از این  8کردند و 
 یگزارخدمترکعت نماز شکر خواندم که همه تالشم را در  8های بزرگ فارغ شدم،  مسئولیت

 انجام دادم.
 دکتر مصری سفیر شده بود، با  بعد از آنبعد از تأمین اجتماعی معاون وزیر رفاه شدم. 

 8تأکید و درخواست خودم با آقای محصولی موافقت کردند، به وزارت خارجه مأمور شدم و 
سال  8 بعد از آنخانه خدمت کردم.  عنوان مسئول اقتصادی در سفارت سال در ونزوئال به

بودم و بعد در بانک مرکزی مشاور بودم تا اینکه اردیبهشت گذشته  بانک پستمدیرعامل 
 بازنشسته شدم.

 

 یا تأمین اجتماعی؟ گیرید یمبازنشستگی  سازمانرا از  تان یبازنشستگ اآلن
 کدام. هیچ

 

 خاطره از سازمان بازنشستگی برای شما چه بود؟ ترین یرینشو  ینتر تلخ
اما باقی  شد ینمتلخی این بود که آنچه شایسته بازنشستگان بود اعم از رفاه، بیمه و ... انجام 

 کار شیرین بود.

یکی از مشکالت آنجا که قبل از ما حل شده بود این بود که بازنشستگان مختلف مطالباتی 

 یا دوره و بعد در یک کردند ینمداشتند. یکی این بود که به کارمندان حق سنوات پرداخت 
روز  80به  9342سال  کنم یمروز حق سنوات پرداخت شود. فکر  90گفته بودند به کارمندان 
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روز گرفته بودند شاکی بودند، به  90روز شده بود. کسانی که  30افزایش یافت و بعد از مدتی 

 . آن زمان شعار ما این بود که کسیآوردند یمو حکم  کردند یمدیوان عدالت اداری مراجعه 

 نباید علیه ما شکایت کند و ما باید حقوق بازنشسته را به نحو احسن اجرا کنیم.
و چون موردی بود ممکن نبود برای همه اجرا کرد؛ اما  گرفتند یمحکم  ها آنبرخی از 

خوشبختانه پس از مدتی هیئت عمومی دیوان حکم داد و یک جلسه با آقای دکتر مصری به 

کارهایی بود که  ها یناپرداخت شود.  یا بودجهآنجا رفتیم. توضیحاتی دادیم و تصویب شد که 

 عنوان حقوق بازنشستگان اجرا شود. به شد یمسعی 

کنیم و چیزی که قرار است فردا اجرا شود را امروز نگوییم.  یرگ غافلمعتقد بودم افراد را 

هم تا جایی که اطالع دارم  اآلن. گذارد یمچون انتظار امروز تا فردا فرد را تحت فشار 
خوشبختانه این روند ادامه داشته است. مدیر جدید سازمان از دوستان ماست و در مرکز 

بودیم و یک کالس مشترک هم داشتیم. زمانی که من در  دوره همدولتی آموزش مدیریت 

 هستند. نفسی یکنوزارت رفاه بودم ایشان مشاور آقای محصولی بود؛ و آدم خوب و 
ها را  هم داشتیم که مدیران گذشته سازمان آمده بودند. من آنجا هم این صحبت یا جلسه

ولت جدا نکنند و همه تالششان برای رفاه مطرح کردم و تأکید کردم هرگز خودشان را از د
روی مطالبات از دولت  ها یبعضبازنشستگان و فرزندان آنان باشد. نباید از دولت متوقع بود. 

 8تأکید بسیار دارند اما باید توجه کنند اگر دولت همه مطالبات را بدهد، فقط کفاف کمتر از 

صحیح نیست  دهد یمین حقوق را . وقتی دولت خودش ادهد یمسال حقوق بازنشستگان را 

که ما روی این مسائل مانور دهیم و بخواهیم دولت را در مقابل بازنشسته قرار دهیم. حاال هر 
 دولتی که باشد.

بگوییم این شعار نیست که بازنشستگی صورتی از کارمندی است، بلکه واقعیت  خواهیم یم

 است.

تا شاغل  اند شدهبهتر هم خواهد شد. افراد متوجه  شاءاهلل انروز بهتر شده و  وضع روزبه
کار  تر دلگرمهستند باید به بازنشسته خدمت کنند. بازنشسته وقتی تأمین باشد شاغل نیز 

 بازنشسته آیینه شاغل است. اند فرمودهکند. مقام معظم رهبری هم  می
 

 بسیار ممنون و متشکرم.
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 لطفاً خود را معرفی نمایید.
در شیراز. دوران کودکی و تحصیل را در شیراز  9333محمدابراهیم طوبایی هستم، متولد 

با پیروزی انقالب اسالمی به کشور  زمان همگذراندم، بعد از آن به خارج از کشور رفتم و 

و کانادا در امور فرهنگی و انقالبی و  امریکابرگشتم. خارج از کشور در انجمن اسالمی 
به نام دفتر  یا مجموعهسروسامانی کشور،  اقتصادی فعال بودیم، بعد به ایران آمدیم و در آن بی

ای از نیروهای انجمن  ه مجموعهکردیم ک یانداز راههای اسالمی را  بررسی و هماهنگی فعالیت

و کانادا بود. آن زمان امور به این شکل تفکیک و تقسیم نشده بود. هر کاری که  امریکااسالمی 

دادیم. بعد از آن فعالیتی شبیه به جهاد سازندگی را آغاز کردیم که  آمد انجام می از دستمان برمی

مان مجموعه در شیراز عنوان جهاد بعد از فرمان حضرت امام برای تشکیل جهاد سازندگی، ه

سازندگی گرفت و مدتی هم خدمت دوستان بودم تا اینکه جهاد سازندگی سامان یافت و 

 .دادیم یماستقرار کامل پیدا کرد. البته عرض کردم ما همه نوع فعالیتی انجام 
امه حضرت امام فرمانی برای روزنامه کیهان با عنوان انتصاب آقای ابراهیم یزدی در روزن

عنوان نماینده خود صادر کردند. ما هم توفیق داشتیم و مدتی عضو شورای سردبیری روزنامه  به

کیهان بودیم، از جمع آن دوستان چند نفر به شهادت رسیدند. بعد از آن آقای سید محمد 

خاتمی به آنجا تشریف آوردند، ما هم چند وقتی بودیم، سپس کارها را تحویل دادیم و جای 

که دارم، بمباران تهران  یادماندنی بهبود. خاطره  فتیم. در متن قضایا هم بحث جنگدیگری ر

. شرایط بحرانی و آمد یمجا فکس و ...  بود. من در شورای سردبیری روزنامه بودم و از همه
کشور انجام نشده  یها ارگان، رسانه و ها سازمانعجیبی بود. آن زمان هنوز پاالیش الزم در 

معروف نه از پیش رویتان که عراق و صدام بود اطمینان داشتید و نه از پشت سرتان  قول بود. به
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بود که به لطف خدا گذشت. آن روزها یک دست ما  یبحرانکه داخل کشور بود. وضعیت 

نگی ، به عنوان مدیر امور فرهتر یرسمکالشینکف و یک دست ما قلم بود. در مرحله بعد کمی 

 6به کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران رفتم. برای  شد یمکه آن زمان مدیر ارشاد اسالمی گفته 
سال آن را مدیر فرهنگ و ارشاد  5سال آنجا بودم که  5ماه رفته بودم اما با شرایط موجود 

سال  3اسالمی و یک سال مدیر نظارت و ارزشیابی بودم. از آنجا به وزارت نیرو آمدم و 

ل امور فرهنگی بودم و با دکتر بانکی، آقای ابوالحسن خاموشی و مهندس زنگنه همکار مدیرک

ها  ای از کار ما به لحاظ مسائل برق، آب و زیرساختی در جبهه بودیم. آن دوران بخش عمده

سال بودم و بعد به  5به عنوان مدیرکل فرهنگی به بانک مرکزی آمدم.  9362گذشت. سال  می

سال خدمت کردم. سپس مدتی مشاور  5و اداری بانک مرکزی حدود  عنوان معاون مالی
کل بودم و در این بین، کارمند رسمی بانک مرکزی شده بودم. یکی از دوستان به  اجرایی رئیس

سازمان بازنشستگی رفته بود و وضعیت آنجا را دیده بود و توصیفاتی را برای من مطرح کرد و 

 عیت خوبی داشتم اما به آنجا رفتم.کمک خواست. با اینکه در بانک موق
 

یکی از سؤاالت ما همین است؛ شما با موقعیت خوبی که در بانک داشتید چرا به 
 سازمان بازنشستگی رفتید؟

گفتند نرو آنجا مشکل  ها یلیخ؛ گردند یمگردد که به دنبال دردسر  برمی ها آدماین به طبیعت 

بود. من در  طور ینهمم که به کشتیرانی رفتم، شوی و ... اما رفتم. زمانی ه دارد، خراب می

جهاد وضعیت خوبی داشتم که یکی از دوستان مقابل دانشگاه تهران من را دید و بعد از 
پرسی گفت من به کشتیرانی رفتم، مشکالت زیادی داریم و ... شما از فردا برای کمک  احوال

 شده بودم. نیمقام و معاون ف ازنشستگی قائمب سازمانبیا. من در 
 

که داشتید، مخصوصاً در بانک، با مفاهیم و امور  هایی یتمسئولشما با توجه به 

 بازنشستگی آشنا بودید؟

صورت دقیق و جزئی آشنا نبودم.  بله؛ اما با مسائل و مشکالت سازمان بازنشستگی کشوری به

مشکالت زیادی دارد. شاید هدایت الهی بود و  گفتند یمالبته دوستانی که در جریان بودند 

قسمت شد که آنجا رفتیم. من در زندگی دنبال پست و شغل و چرتکه انداختن نبودم. همین 

 که دوستی کمک خواست رفتم.

های کاری، کجا  پرسند این است که در طول این سال ها از من می یکی از سؤاالتی که خیلی
نشین بود.  که بودم را دوست داشتم و برایم دل هایی سازمانتر بود؟ همه  نشین برای شما دل

ام  چیدم و خداوند به من لطف داشت و امروز که اینجا نشسته اوضاع را بر وفق مراد خودم می
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کنم چطور شد که من با این آقا و آن  کنم و با خودم فکر می به همه رؤسای خودم افتخار می

با دکتر مصری نداشتم. به دلیل رفاقتی که با مهندس گونه آشنایی  آقا همکار شدم. من هیچ

 ضیائی در بانک مرکزی داشتیم به سازمان بازنشستگی رفتم و آنجا با دکتر مصری آشنا شدیم.
بین جاهایی که خدمت کردم، سازمان بازنشستگی به لحاظ جامعه هدف، چیز دیگری بود 

ی من گذاشته بود. به عبارتی شما با خیر به کنم خداوند این را برای عاقبت و همیشه فکر می

اند. بسیار قابل احترام هستند و باید  اند اما از اصل نیفتاده کار دارید که از اسب افتاده ییها انسان

از این جهت به مسائلشان نگاه کرد و مشکالتشان را حل کرد. باید از موقعیت خودشان 

 ها آنوزگار ما بودند و احترام و توجه به ها روزگاری معلم و آم مسائلشان را بررسی کنیم. این

باید در حد بیشینه باشد. ضمن اینکه به سنین باال هم رسیدند و دیگر احترام مضاعف هم 
، از خدا کردند یمطلبد. با وجود اینکه اعتراضات بسیاری وجود داشت و بسیار مراجعه  می

 نکنم. تندی ها یناخواسته بودم کمکم کند تا آرام باشم و هرگز با 
 

 ؟کردند یمبه شما مراجعه مستقیم هم 

هم در مقیاس میلیونی.  بله؛ در سازمان بازنشستگی در مواجهه مستقیم با بازنشستگان هستید؛ آن
طلبد. ضمن اینکه همیشه با عصبانیت و  ، مالقات خود را میشان یسازمان یها تشکلهمچنین 

رویی،  آرامش خود را حفظ کرده و با خوشتندی با شما مواجه هستند و نیاز است که شما 

 محبت و مهربانی پاسخگوی آنان باشید.

 ها با این افراد داشتم. از ریز و درشت بودند و ما  چندین مالقات در تهران و شهرستان

 هرگز انتخابی نداشتیم که با چه کسی دیدار داشته باشیم. هم دیدار هفتگی داشتیم و هم 
آمد ما در خدمت بودیم. حتی کسانی که خارج از کشور زندگی  یوقت کسی م اگر وقت و بی

آیتم  8-3ها در  رسانی به این هم در ارتباط بودیم. خدمت ها آنکردند تماس داشتند و با  می

شود. یکی بحث معیشت و منزلت است که من مطالعه مفصلی روی این موضوع  خالصه می
هایشان در بحث معیشت است،  درصد صحبت 900کنند و  داشتم تا ببینم کسانی که مراجعه می

 آیا واقعاً این هست یا خیر مسائل دیگری مطرح است که گم شده و این را تشدید 

بندی رسیدم که باید بیشتر به بحث منزلت بپردازیم. منزلت  . در آنجا من به این جمعکند یم
 معلم ما، رئیس  ستند وهتر  یعنی فرد را در جایگاه خودش بزرگ ببینیم، ایشان از ما بزرگ

 ها را داشتیم. روی بحث منزلت بیشتر کار کردم. ابتدا یک نکته را  ما بوده و ... ما همه این

 ناپذیر است. این کار  پیوسته و جدایی هم عرض کنم، من اعتقاد دارم مدیریت یک زنجیره به
 های زنجیری است که به گذشته وصل  دهد، حلقه و صدها کار مشابه این که فرد انجام می
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 توانستید ینمدادند، امروز شما  است. اگر گذشتگان ما و مدیران قبل از ما اقداماتی انجام نمی

 سال دوران مدیریت  2شود. در  تر روشنتا  زنم یماین اقدامات را انجام دهید. یک مثال 

ت، آنجا از یک ساختمان ویرانه به یک سازمان تبدیل شد و ساختار آنجا را اصالح آقای ثاب
کردند. من تجربه معاون مالی و اداری را دارم و اطالع دارم کنار گذاشتن یک نفر یا اصالح 

 ساختار سازمانی به این سادگی نیست. ایشان یک ساختار جدید تعریف کرد و نیروی انسانی 

هم به کسی وارد نشود. سازمان چابک و بسیار  یا لطمهکه   طوری ، بهرا به حداقل رساند

 و بسترهاست که دیگران آماده کردند و ما مدتی  ها جادههمان  ها یناپرتحرکی را ایجاد کرد. 

 در آن رانندگی کردیم. یا در زمان آقای مهندس ضیائی اقدامات ارزشمند و خوبی انجام شد 

 داد. ایشان به خرج می و نیازمند یک جسارت بود که
به بحث استفاده از امکاناتی که دیگران ایجاد کردند پرداختیم. یک نکته بسیار پررنگ که 

داده   الزم است به آن دقت کنیم این است که این یک زنجیره مدیریتی است و اگر کاری رخ

است که باید  قطعاً تالش همه مدیران گذشته نیز در اجرای آن مؤثر بوده است. نکته دوم این
کار را با مجموعه نیروهای انسانی سازمان پیش برد. من همیشه در کارم این را اصل قرار دادم 

و هرگز در یک سازمان رئیس نبودم. نهایتاً سعی کردم مدیر نیروی انسانی باشم؛ به عبارت 
زار کار است دیگر مدیریت یک تعریف دارد، مدیر به معنای استفاده بهینه از نیروی انسانی و اب

و سعی من بر این بود که از مجموعه نیروی انسانی موجود، استفاده بیشینه را داشته باشم و 

 کمبودها را با نیروهای جدید پوشش دهم.

اقداماتی که انجام شد واقعاً با این دو بال انجام شد و از  کنم یمبرای همین است عرض 
دهید حتماً به تعدادی از نیروهای شاخص  برای تکمیل طرحی که انجام می کنم یمشما تقاضا 

کارها را انجام دادند. من  ها آنبشنوید. چون واقعاً  ها آنآن زمان مراجعه کنید و امور را از زبان 

 فقط همراهی کردم. اسامی آن افراد را هم خدمت شما عرض خواهم کرد.

ضیائی شروع کردیم و بعد ادامه دادیم. درواقع این بحث معیشت و منزلت را از زمان آقای 
الحجه بود که این روز به کمک خود بازنشستگان و  ذی 85سال از هم منفک نبود. بحث  5

آوردند، امور  ها خودشان طرح می های بازنشستگی انجام شد. کاری کرده بودیم که کانون کانون

 .کردیم یمایت کردند، ما فقط حم دادند و پیگیری می را انجام می
 

 الحجه؟ ذی 25چرا 

 روز خانواده است. در این روز در زمان پیامبر اتفاقاتی افتاده بود.
 

 آورده بودند؟ ها کانونپیشنهاد آن را 
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بله؛ ما هم کمک کردیم. خودشان سازمان به سازمان رفتند و مجوز گرفتند و ... تا در تقویم 
بود  ینوع بهکشوری  گیبازنشستمجموعه های بزرگ و مفصلی برگزار کردیم.  بگنجد. مراسم

شدند و شیشه  جلوی سازمان جمع می ها ینابازنشسته را یکجا جمع کنند.  90 شد ینمکه 
. هر آمد یبرنم. البته اعتراضات به حقی داشتند که متأسفانه کاری از دست کسی شکستند یم

بازنشسته در تاالر وزارت کشور بود.  3000سال جلساتی داشتیم که یکی از آنان با بیش از 
نفر از  95حتی یک نفر حرف بدی نزد و اعتراضی به معنای بد نداشت. گفتیم هر سال 

کس، سوابق و ... چاپ کنیم. برای مثال گفتیم شهید مطهری، پیشکسوتان بازنشسته را با ع
گذارید و بزرگانی را با این مقام  ها را می پروفسور حسابی و ... . وقتی در مراسم این عکس

، خودش را در شود یمبازنشسته به آنجا وارد  عنوان یک تازه . فردی که بهکنید یممطرح 
. درنتیجه کاری در کند یمهمراه  ها آنپس خودش را با . بیند یمتراز با آن افراد  موقعیتی هم

ای ادامه یافت. احتماالً بعد از ما هم ادامه  گونه انجام خواهد داد. پس این نگاه به ها آنشأن 
داشته اما من دیگر اطالعی ندارم. سال آخری که من توفیق برکناری داشتم این جلسه را در 

و ...  ها یسخنراننیازمند دقت در  ها یناو خوبی بود.  تاالر وحدت برگزار کردیم. جلسه بزرگ
هست. شخصی که با بازنشسته سروکار دارد باید دغدغه و ظرافت او را بشناسد و بتواند 

توان با  جا منفجر کرد و یا می هتوان بازنشسته را با یک کلمه ناب خوبی با او همسازی کند. می به
 اش را به رخش کشید. ییک رفتار درخور، جایگاه و منزلت واقع

 

 های مهر هم در همین دوره انجام شد؟ خانه

)به قول خودشان موسفیدها( در گرما و سرما در  ها بازنشسته، گشتید یمبله؛ اگر در سطح شهر 

خواستند از فشار روانی داخل  نشستند. چون می ها دورهم می های شهرها و پارک ، میدانها فلکه
ها صحبت کردیم و نمایندگان مجلس را هم در این  شهرداریخانه خالص شوند. ما با 

 خصوص توجیه کردیم.
 

 این ایده چطور مطرح شد؟

 به خاطر ندارم.
 

 تأمین کرد؟ سازمانمنابع مالی آن را 

تر برپا  ای مانند فرهنگسراها اما در ابعاد کوچک مراکز شهرها خانه یها پارکایده این بود که در 

شاپ، سالن کامپیوتر، حتی جای کوچکی برای ارائه  نمازخانه، کافی کنیم. این خانه سالن،
دستی خودشان و ... داشته باشد. بسیاری از آنان شاعر و نویسنده بودند که ما شناسایی و  صنایع

مرکز استان افتتاح  80خانه در  80کنم حدود  کردیم. تا زمانی که بنده بودم فکر می معرفی می
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هم ادامه پیدا کرد. بعد از آن، بودجه تأسیس و ساخت آن را از صندوق  پس از آنکردیم و 

ای  ها بدون اینکه ما هزینه دادیم و برای آن از مجمع مصوبه گرفته بودیم. زمین را شهرداری می

 ها فراهم شد. کردند و جای بسیار خوبی برای این بدهیم تأمین می
 

 به چه ترتیب بود؟ ها خانهاداره و مراقبت از 

نفر از کانون بازنشستگان، یک نفر فرماندار آن شهر، یک نفر از  8تا جایی که خاطرم هست 
نفره از  5شهرداری و یک نفر به انتخاب سازمان بازنشستگی آن استان، تشکیل یک هیئت 

مدیره آنجا شدند تا به امور آن رسیدگی کنند. فقط در تهران  دادند و هیئت مسئولین شهر می
ا شهرداری همکاری کنیم و با ما راه نیامدند. حتی نامه مکتوب زدیم که حاضریم در نتوانستیم ب

ساختمان با هزینه خودمان بسازیم و شما فقط زمین بدهید. به یاد دارم در  80منطقه تهران،  80

 ساختیم.ها پارکی جداگانه  خانم قم برای
 

 سفرهای سیاحتی و زیارتی هم در همین دوران بود؟

بسیار موفقی بود. با این کار در سازمان انقالبی راه افتاد. یک بازنشسته یا مدیر یا بله؛ طرح 

کارمند، جرقه این را زده بود و از زمان مهندس ضیائی شروع کرده بودیم حتی تا سفر به کربال، 
و  یجهانگردگردی  سوریه و ... هم ادامه داشت. در سازمان بازنشستگی، شرکتی به نام ایران

است، داشتیم. خدمات مسافرتی )هوایی(  دهنده ارائهگلف که   شرکت دیگری به نام پرشین

شدت مشکل داشت. بازنشستگانی داشتیم  هواپیمایی آسمان هم بود که به لحاظ مسائل مالی به
با عروس و دامادشان به سفر بروند. دوست دارند  خواستند ینمکه عاشق سفر بودند و 

اند، دیگر  ها ضمن احترامی که برای پدربزرگ و مادربزرگ قائل . نوهخودشان سفر بروند
حوصله آنان را ندارند. با این انگیزه این سفرها را راه انداختیم و بازنشسته را با یک نفر همراه 

صورت سیاحتی و زیارتی به نقاط کشور اعزام  کرد همسر، نوه یا ... به که خودش انتخاب می

شدت شوق و عالقه و فضای روحی بسیار  ها اتفاق افتاد، به ر بازنشستهکردیم. رونق زیادی د

هتل در شهرهای کشور داشتیم که مشکل  60طرف بیش از  خوبی برایشان ایجاد شد. از آن

را به  ها ینههزنقدینگی داشتند و ... به عبارتی اغلب آنان به ویرانه تبدیل شده بودند. ما این 
گشت. این باعث شد تعداد زیادی  پول به خودمان برمی ها آنرونق  های خودمان بردیم و با هتل

هایی داشتیم که ویرانه بود و در آن موش و ... وجود داشت اما  بازسازی شود. نمونه ها هتلاز 

سو با  میلیارد تومان یک هتل بسیار عالی و زیبا به وجود آمد. از آن 8با تخصیص حدود 

دادیم باعث شد  ها آنپرداختی که برای این سفرها به  و با پیش هواپیمایی آسمان قرارداد بستیم
ای که به آنان تزریق شد درست شوند و  و ... با نقدینگی خواست یمموتورهایی که تعمیر 
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های کیش رو به  ها و ... . به یاد دارم مغازه برای اتوبوس طور ینهم. درآمدچرخ به حرکت 

گفتند به خاطر رونقی که ایجاد کردید،  رونق گرفتند. میتعطیلی بود اما با گسترش این سفرها 

 داران دعاگوی سازمان هستند. تمام مغازه
در صدر همه مسائل، نشاط و شادی بود که برای بازنشستگان به وجود آمد. از این جهت 

خیری بود. همیشه از یادآوری آن دوران لذت  به کنم این سازمان برای من یک عاقبت عرض می

 بردند و نشاط پیدا کرده بودند. من هم از این لذت بردم. ها لذت می بازنشسته برم، می
 

 ای داشتید؟ هم برنامه سازمانبرای کارمندان 

به نشاط و شادی افتاده بودند. نیروهای  دادند یمکه انجام  هایی یتفعالتبع  به سازمانکارمندان 
اند.  روی آنان تأثیر گذاشته ها بازنشسته ینوع بهسازمان بازنشستگی واقعاً خالص هستند و 

. بسیار داشتیم که فردی مدیرکل بود اما به شد یممخلص و پرتالش، بسیار کم پیدا  یها بچه
گفتند نذر پدر مرحوممان کردیم که بیاییم و وقت خودمان را در اختیار  قول خودشان می

ای ثابت درست شده بود. ما هم بازنشستگان قرار دهیم. البی ورودی جایی بود که از زمان آق
را  ها آنآمدند، تعدادی کارشناس آنجا نشسته بودند و کار  کمی سامان دادیم، مراجعین می

دادند. طوری که بازنشسته مجبور به باال و پایین رفتن طبقات نشود. این مدیرکل به  انجام می
از مرخصی  و گرفت یمعنوان یک کارمند ساده چند ساعت از وقت خودش را مرخصی 

برد برای  . آدم لذت میداد یمو به اشخاص خدمات ارائه  نشست یمشخصی خودش آنجا 
هایی به این بزرگواری کاری انجام دهد. آن زمان بحث وام مسکن بسیار اهمیت داشت و  بچه

نشینی و ... داشتند. در حد مقدوراتی که میسر شد، از زمان آقای  بیشتر این نیروها مشکل اجاره
دس ضیائی شروع شده بود و ما هم ادامه دادیم. مبلغی به عنوان وام به همکاران دادیم. بعد مهن

از آن تقریباً به همه افراد وام خودرو دادیم تا مدیر با ماشین خودش سرکار بیاید و برود. 
هزینه بودند. موبایل هم  ها آنسازمان که قدیمی و اوراق بود را هم فروختیم. همه  های ینماش

و موبایل  کارت یمس. خود من با اینکه داد ینمشد و دیگر اداره به کسی تلفن همراه  طور ینمه
داشتم اما رفتم و یکی دیگر خریدم. برای اینکه برای دیگران تشویقی شود گفتم خودم اولین 

، دهی ینم. به یکی از مدیران گفتم شما که ماشین را تحویل دهم یمنفر موبایل اداره را تحویل 
کنی. فردا روزی که بازنشسته شدی، من دوست دارم یک ماشین و  صور نکن کار خوبی میت

شدن نداشته باشی. این حس بسیار  دفعه احساس خالی موبایل برای خودت داشته باشی تا یک
 زند. به بازنشسته آسیب می

ومیر در یک سال و نیم پس  که بیشترین آمار مرگ کردند یمدوستان یک تحقیقی را مطرح 
 دهد. از بازنشستگی رخ می
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 مطالعه کرده بود؟ سازماناین را خود 

در جریان آن بودند. علت این امر جسم بازنشسته  سازمانخیر؛ مطالعه خارجی بود و اعضای 
شاور یا ... نیست بلکه روح اوست. چون جایگاه و منزلتی که تا دیروز به عنوان یک وزیر، م

در محل کار خودمان هم کسی ما را راه  ها بازنشسته. به قول خود شود یمداشته ناگهان قطع 
. این گویند یمها را به ما  گفتند در وزارتخانه این بازنشسته یعنی مرده. می گفتند یم. دهد ینم

 .ندز یمبیشترین ضربه را به او  شود یمآسیب روحی و روانی که به بازنشسته وارد 
بردن منزلت  اتفاقاتی که شما یادآوری کردید و در آن زمان رخ داد، همه در راستای حفظ و باال

 بازنشسته بوده است.
 

صورت مستقیم یا غیرمستقیم، به دیدگاه  وزارت رفاه، مجلس یا سازمان مدیریت به
 شما واکنشی داشتند؟

در باالتر از وزارتخانه، همه دغدغه ما گرفتن پول بود تا بتوانیم در انتهای ماه حقوق بازنشسته 
وآمد ما با مجلس برای گرفتن بودجه بود. سعی ما بر این بود  را بدهیم. همه صحبت و رفت

 .کردند یمکاری انجام دهیم و بعد با بروز خارجی آن مواجهه شوند و بعد هم تشکر 
مندی بودند که هرگز سد راه سازمان  نه، دکتر مصری، انسان بسیار فهیم و عالقهدر وزارتخا

نبود و هرگز دنبال این نبود که ما از ایشان اجازه بگیریم. ما را قبول داشتند و ما این را با تمام 
. برای مثال چکی در کردند یماگر الزم بود از سازمان حمایت هم  .کردیم یموجود حس 

فردای آن روز حقوق دهیم.  خواستیم یمکارپوشه سازمان مدیریت و برنامه مانده بود و ما 
پنج دقیقه دیگر. سریع پیگیری  گفت یم، زدم یموسط هیئت دولت به موبایل ایشان زنگ 

کردند. ای را به من تحمیل ن . بسیار حامی بودند و هرگز مسئلهداد یمو کار را انجام  کرد یم
 که تحمیل را بپذیرم.ست نی طبع من هم طوری

 

 ها به شما شد؟ یکی از سؤاالت ما این بود که آیا از این نوع سفارش

جا در مجلس و دولت و ... بود اما ما باب آن را بسته بودیم و هرگز تأثیر  ها که از همه سفارش
 .دادیم ینم
 

 ینوع به شود یمبازنشستگی مطرح  یها صندوقیکی از مسائلی که در مورد 
هم در  هایی ینههزتناقضی میان مسائل معیشت و منزلت است یعنی این سفرها  شبه

 این تناقض را حل کرد؟ توان یمبردارد. چطور 

 یها شرکتآن هستند. وقتی از طریق  یها شرکتاوالً مزیت سازمان بازنشستگی کشوری 
گردد. به عبارتی این هزینه نیست  برمی گذاری یهسرماپول و  کنید یمخودتان این فضا را ایجاد 
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گذاری است. حتی بسیار سودآور است. هدف سازمان رسیدگی به همه مسائل  و یک سرمایه
 بازنشستگان است نه اینکه فقط به حقوق آخر ماه آنان فکر کنیم.

را روی طاقچه فرض کنید پدر خانواده با فرزندانش کاری نداشته باشد. فقط پول کالنی 
ها راضی هستند؟  نام این را خانواده گذاشت؟ آیا خانم خانه و بچه توان یمبگذارد و برود. آیا 

چیز را در قالب یک عدد ریالی دید.  همه توان ینمشدن دارد.  خیر؛ انسان نیاز به ارتباط و دیده
ه مالی داشته باشیم. این ظلم بسیار بزرگی به انسان است که مسائل را بسته ببینیم و فقط نگا

رانی،  ، تورها، اتوبوسها هتلبه  کنید یمکه شما هزینه سفر رفتن بازنشسته  یتومان هزار 800
 گذاری یهسرما ها ینا. همه دهد یم. همچنین به اقتصاد کشور رونق دهد یمهواپیما و ... رونق 

فانه همیشه با ترین سرمایه یک کشور، سرمایه انسانی است. متأس است. ضمن اینکه بزرگ
کردیم، ولخرجی طور نگاه ن کنند. ما این و عدد و رقم ریالی به موضوع نگاه می یا بودجهبرنامه 

و جهانگردی با تمام شوق وارد قضیه شد؟  گردی یرانافایده کردیم. چرا  ـ  هم نکردیم. هزینه
هواپیمایی به دنبال سود است. به آنان تحمیل نکرده بودیم. اعتقاد داریم هدف بنگاه اقتصادی 

 سود دیدند که وارد شدند. ها آنسودآوری است و اگر سود ندهد بهتر است تعطیلش کنیم، 
بزرگی است. ضمن اینکه ذهن من از نگاه مالی بسیار سودآور و از نگاه انسانی کار بسیار 

امر نیروی انسانی یک کشور است. اگر بتوانیم آن را  ترین یمعظترین و  غلبه بر این دارد که مهم
با سالمت و صالبت و روی گشاده نگاه داریم، بسیاری از مسائل اختالفی خانواده و 

به نفع کشور  . به عبارتی در کالن قضیهشود یمجسمی و روحی آنان برطرف  های یماریب
 است.

 

در همین چارچوب، نظر شما درباره ارتباط بین بازنشسته با سازمان خودش چیست؟ 
 آیا این ارتباط باید قطع شود و بازنشسته فقط با صندوق در ارتباط باشد؟

که بازنشسته با سازمانش در ارتباط باشد و به این عمل هم کردیم. از  دانم یمواجب و الزم 
یا  اآلنرا داشتیم. این نکته بسیار مهمی است و عزیزانی که  ها صندوقگذشته قانون تجمیع 
باید به این نکته توجه داشته باشند. طبق یک قانون باید تجمیع  کنند یمبعداً صندوق را اداره 

رفت. آن  کشور زیر پوشش یک سازمان می یها صندوقت و همه گرف ها صورت می صندوق
: داستان حاکم چینی را حتماً زدم یمزمان در دولت، سازمان مدیریت، مجلس و ... این مثال را 

فوت کند به پسرانش چوب داد تا بشکنند و ... . در نهایت نظر  خواست یماید که وقتی  شنیده
ید. گفتم اینجا عکس این قضیه است. وقتی شما یک معضل هم باشید تا نشکن بر این داد که با

که دیگر قابل حل نیست. فرض کنید تمام  شود یمدارید، اگر آن را حل نکنید چنان بزرگ 
شک به دولت  ها با حجم عظیم پرداختی، ادغام شوند و یک نفر آن را مدیریت کند. بی صندوق
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ازمان که برای شاغلین است برای از امکانات یک س اآلن. شما زند یمو مملکت ضربه 
نفر تدارک  90ای پهن است و شما در آن سفره برای  . سفرهکنید یمبازنشسته هم استفاده 

نفر هم شود این باز هم جوابگو است؛ اما اگر همه را یکی کنید، عدد و رقم  95اید اما اگر  دیده
 که دیگر قابل کنترل نیست. آید یمبسیار باالیی به وجود 

قابل تجمیع نیست؛ بنابراین با همین  اآلنگذار اگر آن زمان این قانون را دید، حداقل  قانون
شدت تالش کردیم رابطه  استدالل و با استدالل مسائل روحی و روانی، منزلتی و ... به

ها توسط  آیتم از پرداختی 9-8 اآلنبازنشستگان با سازمان مادر قطع نشود. به همین دلیل 
دهیم. این مشکلی  وگرنه کاری ندارد بگوییم این اضافه را هم ما می شود یمانجام ها  دستگاه

وپرورش  بازنشسته را با سازمانش ارتباط دهیم. فرض کنید وزارت آموزش خواهیم یمندارد اما 
برای کارکنانش گرفته و باشگاهی دارد، مسائل رفاهی دارد و ... . بازنشسته در کنار  یا بودجه

اما اگر ارتباط قطع شده باشد و بازنشسته با سازمان ارتباط  کند یمین مسائل استفاده از ا ها آن
 .شود یمنداشته باشد این امر غیرممکن 

یکی از دعواهایی که زمان من رخ داد دعوای تأمین اجتماعی و سازمان بود. تأمین 
نظرشان بر این  بازنشستگی باید زیر نظر من باشد اما وزارتخانه و مجلس گفت یماجتماعی 
طور نباشد. دعوا باال گرفت و مسائل مخصوص خودش رخ داد. ما هم گفتیم ما تابع  بود که این

از نظر پرداخت  ها یناقانون هستیم و مجلس اعالم کرده اینجا به این شکل اداره شود. تجمیع 
اند و این امر دعوایی را در  کسور داده ینوع به هرکدامشدن نیست. چون  و کسورات قابل ادغام

که ارزش آن را ندارد و در نهایت عملی نیست. اعتقاد ما بر این بود و  کند یمکشور ایجاد 
و  کند یمبسیار مشکل  ها دولتمصلحت نیست و کار را برای  ها صندوقهست که تجمیع 

باشند. حتی اگر  به سازمان مادر وصل ینوع بهبهترین حالت این است که بازنشستگان 
بیفتد که کالً سازمان بازنشستگی جمع شود بهتر از این است که تجمیع  یا زمزمهروزگاری 

 شود.
 

 بیمه تکمیلی زمان شما فعال بود؟
قبل از ما ایجاد شده بود و زمان ما هم ادامه داشت. یکی از اتفاقات بخش اقتصادی بحث 

وخیز داشت. به عنوان یک قانون  اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری بود که بسیار افت

جز قانون بازنشستگی پیش از موعد )که در دل این وجود داشت(  مصوب شد و باقی قوانین به

 نظیر یبن، کار بسیار سنگینی را برای سازمان ایجاد کرد و در تاریخ سازمان لغو شدند. این قانو

بود و همکاران سازمان کار بزرگی انجام دادند و به گفته آقای دکتر مصری، وزیر وقت رفاه، 

میلیون   شد. فرض کنید باید احکام یک باید این کار بزرگ در کتاب رکوردهای گینس ثبت می
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جدید در  های یتمآروز و اصالح شود تا  سال پیش به 20یعنی از  9/9/9309بازنشسته از تاریخ 

ها همت کردند و از همان روزهایی که  آن تأثیر داده شود و به امروز برسد. خدا را شکر بچه

قانون در مراحل تصویب بود کار را در سازمان شروع کردیم. صبر نکردیم تا اول قانون 
بخش فنی بود را آماده کردیم تا به تصویب و ابالغ رسید و  تصویب شود. مقدمات کار که در

به ما رسید تا اجرا کنیم. متوجه بودم اجرای آن، مسائل و مخالفان زیادی دارد. از طرفی هم 

خود  ازجمله. شاید افراد زیادی کنیم ینمفشار سنگینی روی ما خواهد بود که چرا اجرا 

جه این نباشند که این چه کار عظیمی است. بازنشسته و مسئولین خارج از سازمان متو

یک حکم  خواهی یم، با این تفکر که بینند یمها مانند مجلس و ... فقط خروجی را  خارجی

 بزنی و کار سختی نیست.

 بسترهای این کار از قبل آماده شد. وقتی ابالغ کردند در کمیسیون اجتماعی مجلس 

نیست،  یرپذ امکانکه  دانستند یم. چون کنم یم؟ گفتم اجرا کنی یمیکی گفت طوبایی اجرا 

 . شکر خدا با تالش همکاران، کنم یماجرا  شاءاهلل انشود. گفتم  هایت ضبط می گفت حرف
 انجام شد و با وجود حجم کاری که برای صندوق داشت و مورد  یا العاده فوقکار با سرعت 

 سرعت این قانون  به مورد از گذشته تا به امروز ادامه داشت، شاید هیچ قانون دیگری به
 اجرا نشد.

کردن سازمان  کار بسیار ارزشمند دیگری که آقای ثابت در سازمان انجام داده بود، مکانیزه

شرکت  بود. ایشان سیستم، کامپیوتر و ... را به سازمان آورده بود و ما بسترهای آن را داشتیم.

مند و متخصصی که داشت، کار را بسیار خوب انجام دادند.  بهور با نیروهای بسیار عالقه
هایشان بودند. این یکی از کارهای  زاده و زیرمجموعه بخش فنی که آقای ابراهیم عالوه به

 بزرگی بود که به لطف خدا انجام شد.

بود. شاید شاغل توجه حقوق  موقع بهاصلی ما پرداخت  یها دغدغهآن دوران یکی از 

زیادی نداشته باشد و چند روز زود و دیر تفاوتی ندارد؛ اما بازنشسته را در نظر بگیرید. آن 
زمان من در سازمان برنامه مطرح کردم که این شخص در فالن شهر یا حتی خارج از کشور 

را ریختند  ، مثل من و شما نیست که در اداره باشیم از همکاران بپرسیم حقوقکند یمزندگی 

طور نباشد که پیرمرد و پیرزن در این تهران شلوغ  یا نه. باید برای او روز مشخص باشد و این

فردا  و آلوده، از راه دور به بانکش برود و به او بگویند حقوق را نریختند، دوباره فردا و پس

خانه  خودتان در گفتم یمرسانی بود.  ترین دغدغه من به لحاظ خدمت بیاید. این بزرگ

 بازنشسته دارید، خودتان را جای او تصور کنید و ببینید چه مشکالتی دارد.
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تا  گرفتیم یماز دولت پول  رفتیم یممعاون مالی و اداری زمان من بود و  رنویآقای بازا
 نیفتد. 81به  82هایمان از  پرداخت

 

 در این رابطه با خزانه ارتباط داشتید؟

 سختی داشتیم.دوران  خزانه. برای بودجه هم با مجلسبله؛ با سازمان مدیریت و 
 

 ها دستگاه آمد یم. پیش رسید یمبخشی از حقوق از محل کسورات شاغالن بود و باید 
 واریز نکنند؟ موقع به

درصد بود  90خیلی کم؛ از این بابت مشکل زیادی نداشتیم. ضمن اینکه مجموع این رقم زیر 
 بودجه دولت بود.و رقم بزرگی نبود. اصل ماجرا 

 

وجود دارد که چون در بودجه تدوین شده، پرداخت شود و روال  متعارفی انتظار
 مشخصی داشته باشد؟

 طور نیست. سختی بسیار زیادی دارد. خیر؛ اصالً این
 

 ؟آید یمبازنشستگی پیگیری نکند، مشکل به وجود  سازمانیعنی اگر شخص رئیس 

و دوباره تالش برای حقوق  کردیم یمروز استراحت  5، حدود دادیم یمما از روزی که حقوق 
تا  گرفتیم یمو همه امکانات را به کار  گذاشتیم یمروز وقت  85. واقعاً کردیم یمبعدی را آغاز 

مفصلی  یها داستاندرصد نیست و  900همیشه  ها یصتخصزنی کنیم.  با سازمان مدیریت چانه
 در این خصوص داشتیم.

ه در دوران آقای ضیائی شروع شد و بعد کامل شد این بود که برای اتفاق دیگری ک
جلوگیری از تردد بازنشستگان تهرانی به ساختمان میدان فاطمی، در چهارگوشه تهران 
نمایندگی زده شد. از نیروهایمان به آن دفاتر فرستادیم تا بازنشستگان از همه نقاط تهران 

این خدمت به بازنشستگان و در کالن خدمت به کشور مجبور نباشند به میدان فاطمی بیایند. 
 بود.

 

 بابت این دفاتر استخدام جدیدی نداشتید؟

روهایی که آقای ثابت در کردیم تا تعداد نی خیر؛ کار اضافه شده بود اما همه تالشمان را می
 کرده بود را تغییر ندهیم.تثبیت سازمان، 

کار قشنگ دیگری در سازمان انجام شد و تراوش فکر دوستان در جلسات هفتگی ما با 
مدیران بود و قرار شد هرکس طرح جدیدی ارائه کند و قابلیت اجرا داشته باشد، بالفاصله 

بسیار خوبی حاصل  یها طرحبسیار زیادی در آمد و  یشنهادهایپ. از دل این، دهیم یمهدیه 
 .دادیم یمهدایای دیگر سکه و  ها آنشد. به 



    011  وگو با آقای محمدابراهیم طوبایی  گفت

 
 

ساله نیروهایشان که بازنشسته  30ها عیناً پرونده  ها و سازمان دور، وزارتخانه یها گذشتهاز 
 . خیلی جالب بود در استان تهران اگر طبقه فرستادند یمرا به سازمان بازنشستگی  شدند یم

 ه و ... پرونده بود بزرگ و حتی در صندوق نوشاب یها کارتن، در دید یمدوم آن ساختمان را 
 ساله  30هم چیده شده بود. تصور کنید تمام پرونده  و تا زیر سقف طبقه دوم پرونده روی

  یا رابطهزده، کثیف و ... بود. کارشناس ما هیچ  و پوسیده، آفت آمد یمیک شخص به اینجا 
الی آن استخراج  و از البه زد یمرا ورق  ها یناتک  با این پرونده نداشته و باید تک از قبل

ات به اینجا آمده کسورات را پرداخت کردی و مستحق  کرد که آیا شما که پرونده می
 بازنشستگی هستی یا خیر.

. دوماً خواندن این پرونده با این تعداد و حجم، شد یمزیادی  های یماریباین اوالً موجب 
تا سازمان بازنشستگی حقوقش  تگرف ینمو بازنشسته یک سال حقوق  کشید یمیک سال طول 

 ها سازمانروی میز مانده بود. یکی از مدیران پیشنهاد داد  اش پروندهرا برقرار کند. چرا؟ چون 
سال با کارمندانشان کار کردند و تا اسم فالنی را بیاوریم  30 ها آنرا اینجا نفرستند.  ها پرونده

اند؛ بنابراین خودشان آن را بررسی  نوشته تمام پرونده او را حفظ هستند. خط به خط پرونده را
 کنند.

 فرمی طراحی کردیم و تمام مشخصات الزم برای بازنشسته شدن یک فرد را در آن قرار
دادیم تا خود سازمان اطالعات را از پرونده استخراج کند و زیر آن را مدیر مالی اداری، 

ند، وزارتخانه صحت آن را تأیید حساب و مدیر مربوطه )کارگزینی یا ...( امضا و مهر کن ذی
حتی برای یک ماه هم عقب  یا بازنشستهکند و برای ما بفرستند. بعد از آن حقوق هیچ 

، گرفت یمو حقوق  شد یمحکم جدیدش برقرار  آمد یماینکه این  محض بهافتاد؛ یعنی  نمی
 مگر اینکه مورد خاصی بود.

 

 اتفاق بعد از این بود یا قبل از آن؟صدور حکم بازنشستگی کامالً ماشینی است. این 

بازنشستگی نائل شدید.  افتخار بهکه شما  کند یمبعد از این بود. دستگاه مادر یک حکم صادر 
فرستاد تا حقوق بازنشستگی را برقرار کنیم. این مسئله قبل  بعد از آن پرونده فرد را برای ما می

شد، شرکت حکمش را صادر  از صدور آن حکم است. وقتی شرایط و صالحیتش اثبات
 .کند یم
 

 این اتفاقات در دوران مسئولیت شما افتاد؟

دوران من به اقدامات انجام شده قابل تفکیک نیست و  ها آندوره  کنم یمبله؛ البته مجدد تأکید 
 خاطر دوران قبلی بوده است.
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 بازنشستگی جمع شد؟ سازمانپس بایگانی به شکل سابق از 

نیز افتاد. برای مثال به مشهد رفتم و در طبقه دوم چنان پرونده  ها استانبله؛ همین اتفاقات در 
هر  دهد یمجمع شده بود که ساختمان تحمل آن را نداشت. ضمن اینکه قانون به ما اجازه 

بازرسی کنیم؛ یعنی اختیارات سازمان بازنشستگی را هم سلب  یا پروندهموقع بخواهیم از هر 
 نکرده است.

در مرحله بعد قرار بود همین کار کاغذی تبدیل به سیستمی و ماشینی شود. این کار 
 سازمانبعد از خودم هیچ خبری از  یها سالارزشمندی بود و به لطف خدا انجام شد. من در 

 کدام امور انجام شد و کدام انجام نشده است. دانم ینمندارم و 
 

. راهکاری برای کند یمرا واگذار  ها شرکتسبدی از  هایش یبدهدولت برای پرداخت 
 سودده در این سبد داشتید؟ یها شرکتبیشتر بودن سهم 

بسیار خوبی انجام شده بود.  های یافتیدردارد. زمان آقای ثابت  یزن چانهبستگی به قدرت 
 یا مجموعه دردولت ایشان را قبول داشت و ارتباطات خوبی هم داشتند. بسیار مهم است شما 

بسیار خوبی از  یها مجموعهداشته باشید. آقای ثابت در حد امکان  یزن چانهباشید که قدرت 
 پتروشیمی، فوالد و ... گرفته بود.

که کل مملکت یک دوران ویژه دارد. آقای ضیائی  طور همانبعد از آن، دوران خاصی بود؛ 
کنیم یا دالر بدهید و  گذاری یهسرمابسیار تالش کرد. به دولت نامه زدیم یا پول نقد بدهید تا 

خوب بدهید. تالش زیادی انجام شد و  یها شرکتکنیم، یا  گذاری یهسرماخودتان بگویید کجا 
طور مشترک از ما و تأمین اجتماعی مبلغی را گرفت تا در اتفاقاتی افتاد. مثالً پتروشیمی به 

هنوز هم چیزی نداده باشد. زمان من به دولت  کنم یممقابل آن شرکت بدهد و ...؛ اما فکر 
 با چه بسازم! دهد ینمهم بسازید؛ اما وقتی  شکایت کردیم. گفتند با

 ده یانزصنایع ملی بود که  یها شرکتمانده  از این اتفاقات بسیار رخ داد. یک مورد دیگر ته
میلیارد تومان الزم  500آن  یانداز راهبودند. مثالً یکی بافت بلوچ بود. حساب کردیم فقط برای 

هم تند شدیم. گفتیم  به ما بفروشد. ما در دولت خیلی با خواهد یمداریم، بعد وزیر صنایع 
 گیریم یمگیریم اما به قیمت یک ریال. همان کاری که در آلمان ... رخ داد. یک ریال  قبول، می

. یک شب که وزیر نبود زنگ زدند و گفتند قیمت مجموعه کنیم یمآن سازمان را احیا  جای بهو 
میلیارد تومان  840ایم و  مانده که همه مانند بافت بلوچ بود را حساب کرده ته یها شرکت

ارزد. بعد هم خودشان گفتند مبارک است و ... . گفتم: آقای رئیس ببخشید چی مبارک  می
ها  ها به ما واگذار شود گفته شده این است؟! عقد طرفین دارد. طبق همان قانون که گفته این

د و باید فروخته شود و پولش به سازمان بازنشستگی واگذار شود. اگر زحمتی نیست بفروشی
پولش را به ما بدهید. گفتند نه و ... . گفتم حساب ساده است و نه ندارد البته ما یک فداکاری 
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. برای شما انجام بدهیم و آن این است که آن را به قیمت یک ریال بخریم توانیم یمدیگر هم 
مت . ما هم گفتیم قانون همین است و همین باید باشد، به قیخالصه معامله نشد و اخم کردند

 خودتان بفروشید و پولش را به ما بدهید.
هم فرصت بسیار  اآلنها بسته به این مقاطع تاریخی متفاوت است.  گذاری این سرمایه

مغتنمی است از این باب که سازمان بتواند با توجه به اینکه عقالیی سر کار هستند و تجربه 
اینجا برای شماست، با این کارها مشکلی  گفتم یمکند. من همان زمان  یزن چانهبسیاری دارند، 

 .کنید یمدیگر منتقل  جای بهو فقط مشکل را  شود ینمحل 
 

 ؟داشتید چگونه بود؟ سرکشی و تماس ها شرکتارتباط شما با خود 

مدیره مستقل داشت. سازمان هم  صندوق بودند، هیئت گذاری یهسرماعمدتاً زیر نظر شرکت 
هم وجود داشت. در زمان آقای ضیائی وقتی  و سرکشی الیه، مجمع و ... داشتنظارت ع

متوجه شدیم حجم سرمایه موجود بسیار باال رفته و از لحاظ تنوع کار هم زیاد است، شرکت 
آتیه صبا را ایجاد کردیم که در زمان ما تکمیل شد. افراد موجهی را آنجا گذاشتیم. آقای 

مدیره شدند. آقای  بودند رئیس هیئت مهندس ابوالحسن خاموشی که انسان کاربلد و متدینی
مهندس فتاحی که از گذشته با آقای ثابت در سازمان بودند و آقای مهندس پاینده )معاون 

 مدیرعامل فوالد خوزستان هستند( را گذاشتیم. اآلناقتصادی من بودند و 
 

 تشکیل دادید؟ ها شرکتآتیه صبا را برای اداره 

 گذاری یهسرمابورسی برای شرکت  یها شرکتمدیریتی را به آتیه سپردیم و  یها شرکتبله؛ 

باقی ماند. این کار بسیار موفق بود و خوب پیش رفت. به تعبیر برخی از دوستان، شرکت 
و مدیریت آن بسیار دشوار است. باید  خواهد یممیلیاردی هم  9000میلیاردی مدیر  9000

 این تقسیم را هم اجرایی کردیم. تقسیم صورت بگیرد. ما با این کار
 

 ارتباط شما به عنوان رئیس سازمان چطور بود؟

و این  کردم ینمدخالت  ها آن، من هم در کار کرد ینمکه وزیر در کار من دخالت  طور همان

. آقای مهندس پاینده از رفت یمخوبی پیش  و کارهای سازمان به شد یمباعث بالندگی مدیران 

ای بودند و هستند و سایرین نیز به همین  شده باب اقتصادی، شخصیت بسیار موجه و شناخته

تر  صورت. من همیشه اعتقاد دارم باید کسانی را برای همکاری انتخاب کنم که از خودم بزرگ

من باشند نه اینکه مواظب  ها آنباشد که  ینوع بهباشند و نکته دوم اینکه جایگاه و منزلتشان 

، این گذارید یمخودتان سر کار  یرمجموعهزباشم. وقتی شما یک مدیر را در  ها آنمن مواظب 
مدیر برای شخصیت و اعتبار خودش بسیار اهمیت قائل است و دیگر نیاز نیست شما مراقب 
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ام او باشید. حتی او مراقب شماست که نکند رئیس من اشتباهی انجام دهد و به نام من تم

 .کند یمشود. به عبارتی او برای شما دلسوزی 
 

 را بر اساس حوزه کاری هلدینگ نکردید؟ ها شرکت

 خیر.
کار دیگر ما در رابطه با شرکت حسابرسی بود که دیگر معنای حسابرسی نداشت و به یک 

مدیره خودش را داشت که متشکل از مدیرعامل شرکت  شرکت مطالعاتی تبدیل شد و هیئت
ای از  نفر با مجموعه 3، معاون اقتصادی و مدیرعامل آن شرکت بود. این گذاری یهسرما

نیروهای ارشد و دکتری با رویکرد پژوهشی جمع شدند. نیروهای بسیار ارزشمند و خوبی بود. 
 یها کتابکه زیرمجموعه داشتیم مطالعاتی انجام دهند. در آن دوران  ییها حوزهقرار شد در 

و ویرایش  افتاد یماهم شد. تشکیالتی تعریف کردیم که اینجا مطالعه اتفاق بسیار ارزشمندی فر
 ست.ا. آقای محمودزاده هم شخصیت کارآمدی در این مسائل شد یم

نفر عضو از بیرون و  4بود و  گذاری یهسرمامورد دیگری که ایجاد کردیم، شورای اقتصاد و 
عضو بیرونی شامل رئیس سازمان تأمین اجتماعی یعنی  4نفر عضو از داخل سازمان داشت.  4

شیرازی، آقای دکتر نژاد حسینیان، آقای مصلحی  کار نقرهآقای ضیائی، آقای ثابت، آقای دکتر 
ده بودیم که همه قوی مدیره را طوری چی که مدیرعامل بود و آقای قاسمی بودند. ترکیب هیئت

اشعری و ... بودند. در داخل  نفری که از بیرون بودند آقای دکتر اثنی 4و از بنده باالتر بودند. 
سازمان مدیرکل اقتصادی ما آقای سید عباس حسینی، آقای محمودزاده و ... بودند و کسانی که 

 .آمدند یم ها کتاببرای ویرایش 
 ، پاینده و خاموشی استفاده کردیم.در آتیه صبا هم از آقایان، فتاحی

 

 ؟کرد یماین شورا مشورتی بود و تولید فکر 

گرفت. آقای  جزء آن مورد بحث قرار می کردیم و جزءبه ها را به این شورا معرفی می بله؛ کتاب
ها  ها به شرکت کرد. کتاب ها را توجیه می داد و این محمودزاده باید جواب تحقیقاتش را می

طور نبود که به کتابخانه  کردند. این ریزی می گرفتند و برنامه مبنای آن تصمیم میرفت و بر  می
 برود و خاک بخورد.

 

 ریزی استراتِژیک هم داشته باشید؟ فرصت کردید برنامه

. آنجا سازمان عملیاتی است و فرصت تئوری نیست ماند یمها متأسفانه در کتابخانه  بله؛ اما این
ای شدن کامالً مخالف بودم و معتقد  مدیره برای مثال من با هیئتو کار بسیار سختی است. 

میلیون   مدیره اداره شود. چون شرکت نیست. یک بودم اینجا سازمانی نیست که با هیئت
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گفت صبر کن  ها آنتوان به  اتاق هستند و درجا حرف و مطالبه دارند. نمی بازنشسته پشت در
گوید. رئیس آنجا باید اختیارات داشته باشد، حاال هرکسی  مدیره چه می من ببینم هیئت

 خواهد باشد. می
 

 ترین ناکامی در دوران مسئولیت خودتان چه بود؟ بزرگ

های جدید بسیاری را  ها و حرکت ها، آرمان به طور مشخص بگویم اما سازمان دیدگاه توانم ینم
من قصد داشتم در راستای منزلت بازنشستگان، مجلس مشورتی بازنشستگان  طلبید. مثالً می

 تشکیل دهم.
 

 زمان شما روابط سازمان با ایسا چطور بود؟ نشست مشترکی داشتید؟

کرد.  را مدیریت میموضوع بله؛ ارتباط جزئی وجود داشت. اغلب تأمین اجتماعی این 
، آقای ضیائی رفتیم. به همراه صندوق نفتکنفرانسی در مسکو بود و من، آقای کرباسیان از 

 کشورهای زیادی آمده بودند.
آماده بودن فضای داخل  ازجمله نیازها کشور نیازمند یک سری پیشارتباط با بیرون از 

 کشور است.
 

 بازنشستگی چه بود؟ سازمانتان از  خاطره ینتر تلخو  ترین یرینش

خوب و شیرین  سازمانکه برایم به وجود آمد، همه  هایی یماریببا وجود فشار سنگین کار و 
 بود، مخصوصاً نیروهای خوب و مخلص آن.

قسمت تلخ آن طرح و قانونی بود که تا آن زمان کسی نتوانسته بود آن را به سرانجام 

اشعری و  برساند و آن ایجاد بانک بازنشستگی بود. ما بانکی را بنا گذاشتیم با حضور دکتر اثنی

از خود سازمان هم بودند. بیش  ،تی از بانک ملت که مدیرعامل کفش ملی هم بودندآقای زراع
سال زحمت کشیده بودند و همه ابعاد قضیه را بررسی کرده بودند که بانکی را با سرمایه  3از 

میلیاردی بودند؛ یعنی این  800ها  که آن زمان بانک میلیارد تومان تأسیس کنیم، درحالی 9000

های جالب  ریزی زرگ بود. اسم آن را هم بانک امیرکبیر گذاشتیم و برای آن برنامهبانک بسیار ب

ای  کل بانک مرکزی بودند نامه و قشنگی شده بود. تا زمانی که من خدمت دکتر بهمنی که رئیس

نوشتم و همراه دوستان به بانک مرکزی آمدیم و نامه را خدمت ایشان دادم. گفتند عالی است و 

خصوصی در کشور باشد همین است. روی نامه ما دستور دادند که کار ما را اگر یک بانک 
 گذاری یهسرماها دعوت کردیم تا ببینیم چقدر  انجام دهند. به سازمان آمدیم و از شرکت

میلیارد  9000اند و بیش از  . در همان جلسه که همه سرپا بودند فرمی را امضا کردهکنند یم

ان را چه کنیم، چون هدف اصلی ما این بود که منافع بانک به جمع شد و گفتیم پس بازنشستگ
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ها انجام دهد  تواند کار بسیار عظیمی در شرکت بینی ما این بود که این بانک می آنان برسد. پیش

و کمک بزرگی برای بازنشستگان هم به عنوان سهامدار، هم از نظر پرداخت وام باشد. حتی در 

ولویت استخدام نیرو با فرزندان بازنشستگان بر اساس بینی کرده بودیم ا طرحمان پیش
 شایستگی باشد.

الحجه در تاالر وحدت اعالم کردم و گفتم  ذی 85من این مطلب را در آخرین گردهمایی 

ما در سازمان بازنشستگی یک بال کم داشتیم و آن ایجاد بانک بود که به لطف خدا من امروز 

ترین بانک خصوصی  نهایی است و بانک امیرکبیر، بزرگکنم کار در مرحله  به شما اعالم می

ها به من گفتند  کشور در شرف تأسیس است. جمعیت بسیار خوشحال شدند. بعداً بعضی

 کردی. شد و بعد اعالم می انجام می کارکردی تا  همین تیر خالص شد و باید صبر می
 

 بسیار ممنون و متشکرم.

 

 



 

 

 با خانم ایراندخت عطاریان وگو گفت

 1395 تیرماه 31
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 لطفاً خود را معرفی فرمایید.
ایراندخت عطاریان هستم؛ متولد سبزوار؛ در مقطع کارشناسی در رشته حسابداری از دانشگاه 

 و سپس در دو رشته مدیریت نهادی و مدیریت دولتی ادامه تحصیل دادم. التحصیل فارغالزهرا 
 

 نحوه ورودتان به سازمان بازنشستگی چگونه بود؟
بعد از دوره کارشناسی از هسته گزینش سازمان امور استخدامی وقت با بنده تلفنی تماس 

دارم یا خیر؛  گرفتند و سؤال نمودند که تمایل به همکاری با سازمان بازنشستگی کشوری را
بنده هم با توجه به عالقه و مطالعاتی که در زمینه بازنشستگی در ایران و سایر کشورها داشتم، 

 پذیرفتم که در خدمت بازنشستگان عزیز باشم.
 

 چه سالی به سازمان آمدید؟
9366. 

 

 پیش از ورود، از سازمان بازنشستگی شناختی داشتید؟
ز ورود به سازمان بازنشستگی کشوری تحقیقاتی در رابطه گونه که مطرح شد، پیش ا بله؛ همان

با بازنشستگان و طرح بازنشستگی در ایران و سایر کشورها داشتم و همین امر منجر به ورودم 
 به سازمان شد.

 

 ابتدای استخدام در کدام واحد مشغول به کار شدید؟
معاون مدیرکل  های تسمابتدا در قسمت امور مالی سازمان مشغول به کار شدم و سپس در 

درآمد و هزینه، مدیرکل درآمد و هزینه، معاون فنی سازمان و مدیرعامل صندوق بازنشستگی 
 کشوری ادامه خدمت دادم.
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 هزینه بودید؟ـ  تا چه زمانی معاون مدیر درآمد
عنوان مدیرکل درآمد  در امور درآمد و هزینه بودم و بعد از آن به مدیرکلمعاون  9344تا سال 

به سمت  9324سال مدیرکل درآمد و هزینه بودم و در سال  90زینه منصوب شدم، حدود و ه

به سمت مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری  9322معاون فنی سازمان و در اواخر سال 
 منصوب شدم.

شاید جالب باشد، بنده در طول دوران خدمت در سازمان بازنشستگی کشوری اولین 

 لین مدیرعامل زن بودم.مدیرکل، اولین معاون و او
 

 ای دارید؟ هزینه خاطرهـ  از کار در واحد درآمد
وصول  ام دغدغهترین  بله؛ زمانی که در اداره کل درآمد و هزینه مشغول خدمت شدم، بزرگ

سازمان تأمین اجتماعی بود تا  ازجمله ها سازمانمطالبات سازمان بازنشستگی کشوری از سایر 

 شرایط بهتری را برای بازنشستگان عزیز رقم بزنیم.
سازمان حجم بسیار  های اتاقروزی در محل کار از همکاران شنیدم که در یکی از 

از احکام کارکنان دولت وجود دارد که مربوط به کارکنان تبدیل وضعیت شده  ای گسترده

منجر به وصول پول هنگفتی  تواند میکه رسیدگی به این احکام  باشد می 84/3/9365مصوب 

 از سازمان تأمین اجتماعی شود.

زیادی از ورودم به سازمان نگذشته بود، تصمیم گرفتم این  زمان مدتبنده هم که گرچه 

همکاران عزیزم در  جمعی دستهمسئولیت را شخصاً بپذیرم که با خواست خداوند و همکاری 
مانده چندین سال را به  عقب تگی کشوری توانستیم در عرض چند هفته کارسازمان بازنشس

انجام برسانیم و پول هنگفتی را در زمان مرحوم دکتر غرضی از سازمان تأمین اجتماعی وصول 
؛ همچنین همراه آن سوابق تعداد زیادی از کارکنان دولت هم که بالتکلیف مانده بود، نماییم

 تعیین تکلیف شد.
 

شما اولین زن حاضر در سطح مدیریت عالی  تاکنون 1311از سال  دهد میشان سوابق ن
، به نظر شما چه عاملی منجر به انتخاب شما اید بودهدر سازمان بازنشستگی کشوری 

 مقامات کشور چگونه بود؟ العمل عکسبود و  هایی سمتبه چنین 
 زمانی که بنده با حکم جناب آقای مهندس محصولی وزیر محترم رفاه و تأمین اجتماعی به 

 این سمت منصوب شدم، این موضوع مورد استقبال اکثر نمایندگان محترم مجلس نیز 

که در اولین جلسه با حضور جناب آقای مهندس محصولی در مجلس  طوری بهقرار گرفت 
نمایندگان محترم مجلس در جلسه تلفیقی مجلس برگزار شورای اسالمی که با حضور سایر 
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 ابوترابی در جمع نمایندگان محترم مجلس و  آقا حاج والمسلمین االسالم حجتگردید، 

بازنشستگی سخنرانی و عنوان نمودند که اگر وزارت رفاه و تأمین اجتماعی هیچ  های کانون

 اند کردهعنوان مدیرعامل سازمان انتخاب  اقدام دیگری انجام ندهد همین که خانم عطاریان را به
 .کند میکفایت 

از سوی دیگر بر اساس آنچه در احکام انتصاب آمده است، تعهد و تخصص همراه با 
 تأثیرگذار بوده باشد. ها انتصابدر این  تواند می ای بیمهمالی، اقتصادی و  های بخشتجربه در 

 

 نگاه شما به نظام تأمین اجتماعی چگونه بود؟
توسعه اقتصادی، اجتماعی و  نیازهای پیش ترین اساسیو  ترین مهمنظام تأمین اجتماعی یکی از 

اهرم در برقراری عدالت اجتماعی است. به همین جهت از جایگاه  ترین مهمفرهنگی بوده و 
در برنامه توسعه ملی برخوردار است. در همین راستا بنده معتقد بوده و هستم که نظام  ای ویژه
است در  ای مقولهعنوان ابزار استقرار امنیت، عدالت اجتماعی و رفاه عمومی  ن اجتماعی بهتأمی

 حقوق انسانی و در جهت صلح و ثبات اجتماعی و دستیابی به توسعه پایدار.
اگر در هر کشوری منابع انسانی را عامل اصلی تولید ملی و رشد و توسعه اقتصادی و 

همچون بازنشستگی،  هایی زمینهمین اجتماعی در اجتماعی بدانیم، گسترش خدمات تأ
امنیت خاطر سرمایه انسانی را  تواند می، بیکاری، درمان و سایر خدمات حمایتی، ازکارافتادگی

فعال و پویا در  صورت بهفراهم نموده و در کنار راهبردهای مذکور مشارکت افراد جامعه را 
عنوان یک اصل تلقی  به نظام تأمین اجتماعی به بنابراین توجه توسعه پایدار کشور فراهم نماید؛

 .شود می
 

 توسعه توجه کافی به مسائل تأمین اجتماعی وجود دارد؟ های برنامهبه نظر شما در 
بعد از پیروزی انقالب اسالمی و تغییر قانون اساسی، برای اولین بار در تاریخ سیاسی کشور 

جمهوری اسالمی ایران لحاظ شد و به این قانون اساسی  81موضوع تأمین اجتماعی در اصل 
حقوق اساسی مردم و تأمین و اجرای آن از تکالیف دولت  وترتیب خدمات تأمین اجتماعی جز

 شناخته شد.
 های جنبهتأکید اولین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور عمدتاً معطوف به 

کمتر مورد توجه قرار گرفته بود و  ای بیمه های دیدگاهحمایتی نظام تأمین اجتماعی بود و 
 شده بود. بینی پیشبرنامه  94و  96نکات مرتبط با تأمین اجتماعی غالباً در قالب مواد 

در قانون برنامه اول یک فصل جداگانه با عنوان بهزیستی به مقوله تأمین اجتماعی 
در برنامه  طورکلی هباختصاص یافته بود و یک فصل هم به موضوع بهداشت و درمان، بنابراین 

 بسیار کم بود. ای بیمهاول توجه به مسائل 
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به راهبردهای تأمین اجتماعی نمودند و در  تری جامعنگاه  ریزان برنامهدر برنامه دوم توسعه 

اجتماعی  های حمایتقالب دو نظام جداگانه شامل نظام حمایتی مبتنی بر اشتغال و بیمه و نظام 

 این موضوع پرداختند. دهی سامانبه  ای بیمهغیر 
در برنامه سوم توسعه با تفصیل بیشتری نسبت به دو برنامه قبل، به مقوله تأمین اجتماعی 

قانون اساسی جمهوری  81قانون برنامه سوم اصل  36که در ماده  ای گونه بهپرداخته شد 

 32ر ماده در دو بخش همگانی و مکمل و د ای بیمه های فعالیت 34اسالمی دیده شد و در ماده 

قانون برنامه پس از ده سال دولت مکلف به  31قانون اشتغال، مسکن و آموزش و در ماده 

دولتی، اموال،  های شرکتخود از محل واگذاری سهام  های بدهیدرصد از  50تأدیه 

دولت مکلف به طراحی  50شد. در ماده  تمام نیمهعمرانی  های طرحدولت و  های دارایی
ضوابط مربوط به نقل و  58ناسب با نظام تأمین اجتماعی شد و در ماده ساختار سازمانی مت

قانون برنامه توسعه اقتصادی،  53انتقال حق بیمه و کسورات بازنشستگی مطرح و در ماده 

بهبود ارائه خدمات به ایثارگران طرح جامع خدمات به ایثارگران  منظور بهاجتماعی و فرهنگی 
 مطرح شد.

و  ای بیمهدادن نظام  محور قرار ازجملهبسیار زیادی  های ویژگیسعه در برنامه چهارم تو
 جبرانی مشاهده شد. های سیاستاتخاذ 

بازنشستگی  های صندوقمطرح شدند که برای  82و  84و  86در برنامه پنجم توسعه مواد 

و ورود به بازار پول و سرمایه و  داری بنگاهبحث خروج از  86اهمیت بسیاری داشتند. در ماده 

 های مساعدتبحث برقراری و استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی چندالیه شامل  84در ماده 
انفرادی مطرح شده  های حساببحث  82ماده  اجتماعی پایه و مکمل و در های بیمهاجتماعی، 

و از طریق وزارت  کردیم بود که در این راستا بنده با همکاران دلسوز سازمان طرحی تهیه

 تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دولت محترم تقدیم شد.
 

 شما در راستای قانون برنامه پنجم چه بود؟ های برنامهو  ها طرحنسبت به  ها واکنش
که بالفاصله پس از ارائه به  ای بیمهدر رابطه با طرح  خصوص بهعالی بود؛ بسیار استقبال شد، 

طرح منجر به کاهش شدید بار مالی دولت از بودجه عمومی بود، وزیر  وزارتخانه، چون این
محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن را به دولت محترم تقدیم نمودند. بنده همواره معتقد 

مهم دولت در بخش عمومی، نظام تأمین اجتماعی است که سهم  های مأموریتبودم که یکی از 

. لذا ما باید به سمتی حرکت دهد میا به خود اختصاص ر ای بودجهاز اعتبارات  ای عمده
 .کرد میبه بودجه عمومی دولت کاهش پیدا  ها صندوقکه وابستگی  کردیم می
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قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی،  86شدن ماده  ییدر بخش اقتصادی هم برای اجرا

و ورود به بازار پول و سرمایه با تشکیل کمیته  داری بنگاهاجتماعی و فرهنگی، یعنی خروج از 

، هواییو  دریاییویژه صنایع را در هفت صنعت شامل نفت و گاز و پتروشیمی، حمل و نقل 
 تعریف و اقدامات اساسی انجام پذیرفت.غذایی فوالد و ساختمان و 

ر بود خوشبختانه در دوران مدیریت بنده نرخ بازدهی صندوق از نرخ بازدهی صنعت باالت

هیچ تعهدی برای صندوق بازنشستگی کشوری ایجاد نشد بلکه  تنها نهو در طی این دوران 

 نحوه سوددهی به میزانی بود که تعهدات دوران گذشته نیز پرداخت گردید.
 

 ؟دانید میکدام اقدام دوره مدیریت خود را برجسته و مهم 
بازنشستگان به میزان هزار میلیارد تومان  9341پرداخت مطالبات مربوط به پاداش قبل از سال 

میلیارد تومان از مطالبات ناشی از اجرای قانون  9200پس از ده سال، همچنین پرداخت 
روزه توسط وزیر  900برنامه  ومدیریت خدمات کشوری در دولت محترم یازدهم که جز

بازنشستگی و شادی کانون  950محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم شد و تقدیر بیش از 
و سرور بازنشستگان در سراسر کشور و تقدیر و تشکر نمایندگان محترم مجلس شورای 

 اسالمی را به دلیل بهبود وضعیت معیشتی و افزایش رفاه اجتماعی به دنبال داشت. 
 

 با چند دولت کار کردید؟
فسنجانی، والمسلمین جناب آقای هاشمی ر االسالم دولت، حجت 5در سطوح مدیریتی در 

 االسالم حجتنژاد و  جناب آقای خاتمی، جناب آقای دکتر احمدی والمسلمین االسالم حجت
وزیر، جناب آقای مهندس  5و با  ام داشتهجناب آقای دکتر روحانی فعالیت  والمسلمین 

، جناب آقای دکتر عباسی و جناب آقای دکتر ربیعی االسالمی شیخمحصولی، جناب آقای دکتر 
 .ام گرفتهو مورد تشویق شفاهی و کتبی قرار  ما کارکرده

 

 امکان دارد چند مورد از آنان را نام ببرید؟
نژاد( لوح زرین دریافت نمودم. تقدیرنامه از  )جناب آقای احمدی جمهوراز ریاست محترم 

وزیر محترم رفاه، تقدیرنامه از وزیر محترم تعاون، تقدیرنامه از فرمانده محترم کل سپاه 

، تقدیرنامه ها وزارتخانهدر ناحیه بسیج ادارات و  فقیه ولین، تقدیرنامه از نماینده محترم پاسدارا

گستر،  عنوان مدیر ارتباط از فرمانده محترم بسیج ادارات، تقدیرنامه از وزیر فناوری اطالعات به

مدیر نمونه بسیجی در سطح ملی، زن برگزیده وزارت تعاون، لوح تقدیر ویژه دومین کنگره 
جهانی کارگزاران روابط عمومی اهدایی توسط پروفسور محمد عدنان رئیس اتحادیه روابط 
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عمومی آسیا و معاون انجمن ترویج حقوق بشر مالزی تحت عنوان اولین مدیر زن در عرصه 

 بود. 9505مدیر ماندگار در همایش تحول مدیریت کشور در افق  ی،یمدیریت اجرا

عنوان  ضمناً عالوه بر موارد مذکور در دولت محترم دهم صندوق بازنشستگی کشوری به
 دستگاه نمونه معرفی و توسط ریاست محترم جمهور لوح تقدیر اهدا شد.

 

 داشتید؟دیگری هم در سازمان  های مسئولیتبرگردیم؛  تان شغلیبه نردبان 
، فرمانده ها وزارتخانهدر ناحیه بسیج ادارات و  فقیه ولیبله؛ مسئول هدایت سیاسی نمایندگی 

بسیج پایگاه شهید علی سلیمانی، فرمانده بسیج حوزه صندوق بازنشستگی کشوری، رئیس 
را  معروف و نهی از منکر و رئیس شورای عالی قشر بسیج کارگری کل کشور  به شورای امر

 کارنامه خود دارم.نیز در 
 

 ؟کردید میشرکت  المللی بین های کنفرانسدر 
شده در کشور برزیل، سوئیس و هندوستان شخصاً شرکت نموده و  تشکیل های کنفرانسبله؛ در 
 نظر تبادلجایگاه نظام تأمین اجتماعی در کشورهای مختلف مورد بحث و  ها کنفرانسدر این 

 قرار گرفت.

 بود؟مهر زمان شما  های خانه
اساس ضرورت  بر ها استانمهر در  های خانهبخش عمده آنان در زمان بنده تحویل شد. ایجاد 

 مسائل فرهنگی اجتماعی شکل گرفت و برای بازنشستگان محترم و خانواده آنان اجرا شد 
  ها آنمهر مکانی برای حضور گرم بازنشستگان و خانواده آنان و مشارکت  های خانهو امروز 
 شدن این طرح ارزشمند  ی است که جا دارد در راستای اجراییفرهنگی و اجتماعدر امور 

محترم بازنشستگی و نمایندگان  های کانون، ها استاناز دولت محترم، کلیه مسئولین محترم 
 و افتتاح این مهم بنده را یاری نمودند تشکر  اندازی راهکه در  ها استانمحترم مجلس در 

 و قدردانی نمایم.
 

 هایی داشتید؟ دوران مدیریت از سمت نمایندگان مجلس یا ... تقاضایی یا سفارشدر 
جانب،  نمودند که در طول دوران خدمت این نمایندگان زیادی هر روز به سازمان مراجعه می

 های دغدغهتقاضای شخصی نداشت و همواره امور مربوط به بازنشستگان از  ای نمایندههیچ 
دارم از ورود یکی از نمایندگان محترم مجلس به اتاق کارم، بعد از  ای خاطرهمهم آنان بود. 

یت را به ایشان من بیسکویت و شکالت بود، بیسکو ورود ایشان، از آنجا که همیشه روی میز
این همانی باشد که  ترسم میتعارف کردم، ایشان از خوردن بیسکویت امتناع ورزیدند و گفتند 

 سال پیش روی میز شما بود. 5
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 خاطره شما از سازمان چه بود؟ ترین تلخو  ترین شیرین
خاطره بنده در دوران خدمتم، شادی دل بازنشستگان و خانواده آنان در زمان  ترین شیرین

میلیارد تومان مطالعات ناشی  9200و  9341میلیارد تومان مطالبات قبل از سال  9000پرداخت 

 از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری بود.
میلیارد تومان مطالبات ناشی از اجرای قانون  9200هم پرداخت  باز ام خاطره ترین تلخ

روزه دولت محترم یازدهم اعالم شد  900عنوان دستاورد  مدیریت خدمات کشوری بود که به

 داشتم که نگفتند. «خسته نباشید»لکن به عنوان خادم ملت  انتظار 
 

 بسیار ممنون و متشکرم.
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 تولد
 1318؛ کرمانشاه

 حصیالتت

 اصفهان-؛ زبان و ادبیات؛ دانشگاه تهرانکارشناسی

کارشناسی ارشد در علوم اداری و پرسنلی؛  (D.P.A)دیپلم تخصصی 

 دانشگاه واشنگتن دی.سی. 

کارشناسی ارشد در مدیریت دولتی؛ موسسه  (D.P.A)دیپلم تخصصی 

 ، هلندتحقیقات اجتماعی الهه

 دانشکده علوم اداری دانشگاه تهران کارشناسی ارشد؛ علوم اداری؛

 1353-55و رئیس سازمان بازنشستگی کشوری؛  مؤسسسمت



 

 



 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 د.یینما یلطفاً خود را معرف

رمانشاه. ابتدا در همین شهر در پروژه بهداشت کدر  96/5/9302ان هستم متولد یاشانکمنصور 
و بهداشت استان  یل بهدارکن پروژه در اداره یمشغول به کار شدم و پس از ادغام ا 5اصل 

ل یادامه تحص یبرا 9160بود. سال  یو مال یس امور ادارین سمت من در آنجا رئیپنجم، آخر
 کوریویچند ماه به ن یسیبرای تکمیل زبان انگل امریکاشدم. البته قبل از عزیمت به  امریکاعازم 

مت کردم، در یعز ی.سیبه شهر واشنگتن د پس از آنا( رفتم و یلمبک)مؤسسه زبان دانشگاه 

پرداختم و موفق به اخذ  یو پرسنل یل علوم اداریبه تحص American Universityدانشگاه 

 این رشته شدم. یدانشنامه اختصاص
است یتازگی به ر بهشور که آن زمان ک یادار یعال یران برگشتم و به شورایبه ا 9168

وستم. یشده بود پ  ، تشکیلدبیرکلوزیر و  عنوان معاون نخست به یتر منوچهر گودرزکجناب د
ضرورت  یشورکد استخدام یم قانون جدیه و تنظیه برای تهک یامور یآنجا به مطالعه و بررس

و  ها وزارتخانهت در یداشت پرداختم. همچنین اقدامات در مورد استخدام، انتقال و مأمور
شور محول شده بود بر ک یادار یعال یوزیر به شورا ه طبق بخشنامه نخستک یمؤسسات دولت

در  یشورکد استخدام یب قانون جدیفه مهم را تا زمان تصوین وظیعهده من گذاشته شد. ا

 یها سازماناز  یکیعنوان  شور بهک یو استخدام یل سازمان امور ادارکیو تش 9355خردادماه 

( به نحو احسن دبیرکلر مشاور و یاست وزیوبودجه )به ر ر سازمان برنامهیدولت نظ یستاد
 .شد یمشان واقع یمقام ا و قائم یتر گودرزکر جناب دید و تقدییانجام دادم که همواره مورد تأ

ت در یاست بخش انتصابات، انتقال، مأموریشور هم رک یو استخدام یدر سازمان امور ادار

در آن زمان با ؛ بر عهده من بود یاستخدام یل امور عمومکریمعاونت مددستگاه دولتی و 
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سسه ؤدر م یت دولتیریمد یاختصاص یدولت هلند در دوره آموزش ییاستفاده از بورس اعطا

درآوردن  روز ل و بهیمکتحقیقات اجتماعی الهه شرکت کردم. این دوره آموزشی جهت ت

الهه  یقات اجتماعیمختلف در مؤسسه تحق یشورهاک یو دانشگاه یمعلومات مقامات دولت
به ایران مراجعت کردم، پس از مدتی  DPAان دوره و اخذ دیپلم یشده بود. پس از پا تشکیل

و مؤسسات  ها وزارتخانهرد کمرکزی برای ارزشیابی عمل بایست یمکوتاهی چون به دستور شاه 

در  جانب ینال گردد، کیتش یوزیر در نخست ها آنف قانونی یالکف و تیدر قبال وظا یدولت

چند  یو تن یو استخدام یسازمان امور ادار دبیرکلر مشاور و ی، وززاده کاظمتر کت جناب دیمع

ز کبه کار ایجاد مر و یاوران به حضور شاه معرفیاخ نکوزیر در  توسط نخست یاز مقامات دولت

آن مرکز به ادامه خدمت  یاجرایر یعنوان مشاور و مد پرداخته و به یدولت یها سازمانارزشیابی 
 اشتغال ورزیدیم.

 و مرکز ارزشیابی پایان یافت و  یریوز نخستدر  جانب ینامأموریت  9353در آذرماه 

تر محمود کوقت سازمان متبوع، جناب د دبیرکلر مشاور و یکه از جانب وز یمکطبق ح
 منصوب و  یشورک یل بازنشستگکریعنوان مد بود به شده صادر جانب ینا، به نام یاشفک

 یاشفکتر کشدم. جناب د دار عهدهل آن نهاد کرین مدیعنوان آخر را به یشورک یامور بازنشستگ
بودند و لذا به سروسامان دادن  یشورک یل بازنشستگکری، مدداراییوزارت  درخود زمانی 

ترین  از مهم یکیه در آن هنگام ک) یشورک یوضعیت ناهنجار و نامساعد امور بازنشستگ

 پس ازوافر داشتند و بنده  یا عالقهشور بود( ک یو استخدام یل سازمان امور ادارکادارات 

 صورت بهرا از بنیاد متحول و  ین نهاد مهم در نظام اداریق ایو تحق یبررس یوتاهکمدت 
 درآوردم، ضمناً الزم  فرمایید یمه در حال حاضر مشاهده ک یشورک یسازمان بازنشستگ
از زمان ایجاد سازمان بازنشستگی کشوری تا ایامی بعد از انقالب  جانب ینابه تذکر است که 

را در دانشکده علوم اداری دانشگاه تهران و دوره عالی  «سازمان و مدیریت»اسالمی مبحث 

 .کردم یمدانشگاه پلیس تدریس 
 

 د؟یآشنا بود یتر گودرزکاز قبل با د
شان یردم. اکدا یشان را پیبا ا ییشور افتخار آشناک یادار یعال یوستن به شورایر؛ بعد از پیخ

 ترین یهبلندپااز  یکیشور و ک یده، خردمند، مسلط به مسائل اداریار فهمیف، بسیشر یانسان

مهندس ارجمند  یآقا یران دولت بودند. دکتر گودرزی پس از مقام وزارت، به تقاضایمد

و  یفکیارج ازنظر  ییوفاکن دوران شیبهتر کنم یمر کرفتند. فیت ارج را پذکشر یرعاملیمد
 ت آن را بر عهده داشتند.یریت و مدیشان هدایه اکزمانی بود  یمّک
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آشنا شده  یو استخدام ید با مسائل اداریشو یه وارد حوزه بازنشستگکنیقبل از ا

 د؟یبود
، امور یدولتت یریلیسانس در مد درجه فوق 3ل من با یه عرض کردم رشته تحصکطور  همان

بنابراین به ؛ ام نموده ین حوزه سپریام عمر خود را در این ایاست و  بهتر یو استخدام یادار

امل داشتم اما اگر ک( تسلط یو هم تجرب یشور )هم ازنظر علمک یو استخدام یمسائل ادار

 یادار یعال یمدنظر شما باشد، بله در طول دوران خدمتم در شورا یصرفاً امور بازنشستگ

 ین اجتماعیو تأم یدر امور بازنشستگ یا زبدهارشناس که ک ییامریکااز مشاوران  یکیشور با ک

شور را ک ین اجتماعیستم تأمیو س یبازنشستگ یها صندوقشان یداشتم و با ا یارکبود هم
 یشورک یموردبررسی ما صندوق بازنشستگ یها صندوقاز  یکیکردیم. اتفاقاً  یمطالعه و بررس

فعال بود، هرچند که صندوقی  داراییه در قالب اداره کل بازنشستگی کشوری در وزارت کبود 
به معنای واقعی در میان نبود. در آن زمان آقای تجدد مدیرکل بازنشستگی کشوری )یکی از 

( بودند. این اداره کل پس از تأسیس سازمان داراییادارات کل وزارت  ترین یمیقدترین و  مهم
 به آن سازمان منتقل شد. داراییاستخدامی کشور از وزارت امور اداری و 

 

 زمانی شما هم مدیرکل همین اداره شدید؟
عنوان آخرین مدیرکل بازنشستگی کشوری در نظام پیشین و  طور که عرض کردم به بله؛ همان

طور که توضیح دادم سمت مشاور و مدیر اجرائی مرکز ارزشیابی  قبل از آن هم همان
وبودجه  وزیری بود و سپس به سازمان برنامه دولتی را داشتم که ابتدا در نخست یها سازمان

پست مقامات بود، در غیر این صورت دلیلی  رازت هماصطالح امروز  منتقل شد. این پست به
 برای معرفی به حضور شاه نداشت.

 

 چطور از این کار بزرگ به بازنشستگی آمدید؟
مدیرکل بازنشستگی  داراییفی که زمانی خود در وزارت که اشاره کردم آقای کاش طور همان

سازمان امور اداری و استخدامی کشور  دبیرکلدر آن زمان وزیر مشاور و  وکشوری بودند 

شده بودند، به تحول اساسی در نظام بازنشستگی کشوری عالقه داشتند. ایشان بدون اینکه من 

بخش که از دوستان  را دیده باشند بر مبنای اعتماد به معاونان و مشاوران خود ازجمله آقای تاج

بی معاونت ارزشیابی سازمان عنوان مأمور در مرکز ارزشیا خوبم بودند، من را که به

خواستند و قبل از اینکه بنده را دیده باشند با صدور حکمی به  کردم یمخدمت  وبودجه برنامه
سمت مدیرکل بازنشستگی کشوری منصوب کردند. من هم که خود به ایجاد تحول اساسی در 

که باید، آغاز نظام بازنشستگی کشوری عالقه وافر داشتم حکم صادره را پذیرفتم و کاری را 
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بود. البته پس از تأسیس سازمان بازنشستگی کشوری و  مؤثرکردم. منظور انجام خدمتی 

؛ را هم داشتم دبیرکلانتصابم به سمت ریاست آن سازمان، عمالً سمت معاون وزیر مشاور و 

بود. پس  دبیرکلمشاور و  که رئیس بالفصل آن وزیر کردم یمزیرا سازمان مستقلی را مدیریت 
 ز استعفا از ریاست سازمان هم مشاور ارشد ایشان شدم.ا

 

 بخش در سازمان بودند؟ آن زمان آقای تاج
 گفته بود بهتر است حکم انتصاب را صادر  دبیرکلبله؛ معاون دبیرکل بودند، ظاهراً ایشان به 

 رفتار  گونه ینهمهم  دبیرکلاجبار هم شده بپذیرد و جناب  و به وی ابالغ کنید تا اگر به

 کرده بود.
 

 چه مدت مدیرکل بازنشستگی بودید؟
روز برای  ماه در سمت آخرین مدیرکل بازنشستگی کشوری بودم. در این مدت شبانه 6حدود 

. امور کردم یمتهیه و تنظیم و به تصویب رساندن اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری کار 
 .کردم یمجاری را به معاونانم سپرده بودم و نظارت 

 

 ؟شود یماداره کل تبدیل به سازمان  دانستید یماز ابتدا 
خیر؛ ابتدا بحثی در این مورد مطرح نشده بود، خودم با وقوف کاملی که به مسائل نظام 

منطقی و اصول  ای یهپاکه اصوالً نظام بازنشستگی کشور ما بر  دانستم یمبازنشستگی داشتم 

این اداره کل قدیمی دیگر  دانستم یممتداول در کشورهای پیشرفته جهان استوار نیست و 

شود، از  ریزی یهپا گری یمهبکشش این بار سنگین را ندارد. باید نهاد دیگری بر اساس اصول 
دو کسور بازنشستگی بگیرد، در طول دوران خدمت مستخدم این وجوه  کارمند و کارفرما هر

وکتاب و  کار گیرد و مستقالً همه امور و حسابه مفید و سودآور اقتصادی ب های یتفعالرا در 

وخرج را بر عهده داشته باشد تا بتواند در پایان خدمت مستخدم حقوق بازنشستگی  دخل
متناسب با هزینه زندگی را از محل ذخایر صندوق به وی پرداخت نماید. من این مطالب را 

که به تقاضای آقای عبدالحسین ثابت یکی از  یا مجموعهآن را در  تر مفصل. گویم یماختصار  به

از آن در سازمان  یا نسخهباید  ام کردهرؤسای وقت سازمان بازنشستگی کشوری تهیه و تقدیم 
 تا مطالعه بفرمایید. کنم یماز آن را دارم که تقدیم شما  یا نسخهوجود داشته باشد. خودم 

کار اداره کل بازنشستگی کشوری سابق این بود که پرونده مستخدم بازنشسته را از 

دولتی تحویل بگیرد، خدمات رسمی قابل قبول او را بررسی کند و  یها سازمانو  ها وزارتخانه
سند حقوق بازنشستگی وی را تسجیل و جهت پرداخت حقوق بازنشستگی به اداره کل خزانه 
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نظام  توانست ینمنماید. بدین ترتیب بایگانی عظیمی داشت، اینکه  ابالغ داراییدر وزارت 

با قبولی باشد. پس باید این نهاد را فراموش و سیستم بازنشستگی نوینی  بازنشستگی مورد

 و به مرحله اجرا درآورد. ریزی یهپاترتیبی که گفتم  همان
 

 چه زمانی بحث شد که اداره کل باید به سازمان تبدیل شود؟

هم از اقدامات من راضی  دبیرکلبحثی نبود. این ایده را در سر داشتم و آن را به ثمر رساندم. 
 و خشنود بود.

 

 همان موقع این اطالعات را داشتید؟
این وظیفه مهم را انجام دهم و اداره کل ناکارآمد قدیمی را  توانستم یماگر نداشتم چگونه 

گوناگون کنم. سازمانی که در اساسنامه  های یتمسئولتبدیل به سازمانی مدرن با وظایف و 

 چیز برای گسترش در اختیار دارد. تنظیمی همه
 

نیست بلکه باید یک نهاد  یا نامهفرمودید اداره کل بازنشستگی فقط بحث بایگانی و 
 باشد؟ ای یمهب

است و ارتباط و شباهتی به آن  گر یمهبعنوان سازمان به وجود آمده یک نهاد  بله؛ نهادی که به
و از دوستانی نظیر جناب دکتر صفویان معاون  کنم یماداره کل قدیمی ندارد. به این کار افتخار 

وبودجه کشور که من را در به تصویب رساندن مبلغ کالن بدهی دولت به  بودجه سازمان برنامه

میلیارد تومان  35به میزان  نشده سهم کارفرما ازنشستگی کشوری بابت کسور پرداختسازمان ب
 یاری نمودند، سپاسگزارم. شد یممیلیارد دالر  5تومانی آن زمان بیش از  6که با دالر 

هم از دوستان عزیز بنده هستند که آن زمان معاون وزیر مشاور و رئیس  یریام شاهآقای عبداهلل 
شوری را در سازمان وبودجه بودند و قبل از من سمت مدیرکلی بازنشستگی ک سازمان برنامه

 امور اداری و استخدامی کشور بر عهده داشتند.
 

 یی که در کشور بودند استفاده کردید؟امریکادر این بحث از مشاوران 
 در کار تأسیس سازمان بازنشستگی کشوری خیر اما در شورای عالی اداری کشور بله.

 

 بودند مخالفت کردند؟آقای کاشفی که رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور 
جای آن اداره  هخیر؛ حمایت هم کردند. ایشان از تأسیس سازمانی با وظایف و تعهدات نوین ب

حساب خزانه  کل قدیمی که حتی در اخذ کسور بازنشستگی مستخدمین دولت و واریز آن به

داشتم هم هیچ اطالع و نظارتی نداشت بسیار خوشحال بودند. و از کاری که من در دست اجرا 

 .کردند یمحمایت 
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که مدیرکل بازنشستگی کشوری شدید، در تأسیس سازمان با دید یک  1353سال 

 شد؟ یاز طرف سازمان امور ادار ی، مخالفتگر یمهبنهاد 
د یمف های یتفعالبا  یصورت نهاد مستقل به یرا سازمانیبودند ز یار راضکن یخیر؛ همه از ا

ل در ک یدار خزانهار یوکتاب بازنشستگی در آن زمان در اخت حساب، آمد یماقتصادی به وجود 
بود. یکی از مسائل مهم این بود که دولت به عنوان کارفرما، تا آن زمان سهمی  ییوزارت دارا

سهم  یسور بازنشستگکف یلکد تیبابت کسور بازنشستگی به صندوق نپرداخته بود، لذا ابتدا با
درصد حقوق  225تا عالوه بر پرداخت  کردیم یمف لکو دولت را م شد یمدولت روشن 

خ به بعد، کسور بازنشستگی یخود آنان از آن تار ین خود، به همان میزان سهم پرداختیمستخدم
سال گذشته نپرداخته بود  50حدود  یه طکرا  یسورکسهم کارفرما، بپردازد همچنین مجموع 

 یب رساندن چنین مبلغ هنگفتیتصو بپردازد. محاسبه و به یمحاسبه و به صندوق بازنشستگ
 ساده نبود. یارک

ن را به ین قوانینه داشتیم، موفق شدم این زمیه در اک یمداوم یریگیخوشبختانه با تالش و پ
ه قانونی کسهم دولت  یسور بازنشستگکدرصد  225م. محاسبه پرداخت ماهانه یب برسانیتصو

 50 یسور سهم دولت در طکمحاسبه مجموع  یشده بود از آن زمان به بعد عملی شد اما برا
که  نحوی به یوخرج صندوق بازنشستگ ن انجام محاسبات دشوار دخلیسال گذشته و همچن

ق و مستمر یطور دق به شد یمن ییه تعک یزانین را به میسهم مستخدم یسور بازنشستگکبتواند 
متعلق به خود آنان ه کن را از محل همان منابع یمستخدم یافت کند و حقوق بازنشستگیدر

از به انجام محاسبات یند، نکسال پرداخت  80تا  95حداقل  یط ینه زندگیاست، متناسب با هز
از  یکیقات یبود و طبق تحق شمار انگشتا یچوئرها در دنکداشت. آن زمان تعداد ا یچوئرکا
بود. لذا در شور نروژ کاز آن اکچوئرها در  یکیران، یسازمان ملل در ا ییامریکاارشناسان ک

ن یتأم المللی ینبنفرانس کت در کشر یسازمان ملل، ابتدا برا یمیه طبق برنامه تنظک یسفر
ران یندگان ایعنوان نما در معیت رئیس سازمان تأمین اجتماعی به یکوسیتیمکزدر  یاجتماع

چوئر مورد نظر ضمن صرف صبحانه کبه نروژ با ا یا روزه 8روز و سپس با سفر  6برای مدت 
 یرا برا ینه سازمان ملل چنان محاسباتیشان به هزیدر هتل مالقات و مذاکره کردم و قرار شد ا

 ما انجام دهند.
ردم ک بینی یشپسازمان  یدر اساسنامه قانون یا مادهار، کردن ک مکمح یمن در آن زمان برا

صورت کامل به  خود را به یه دولت بدهک یه تا زمانک صورت ینبدد. یب رسیکه به تصو
ن یپرداخت حقوق مستخدم یبودجه الزم برا یسرکد ینپرداخته با یسازمان بازنشستگ

قرار دهد.  یشورک یار سازمان بازنشستگیبازنشسته دولت را در بودجه برآورد کند و در اخت
 .شد یم شتریمراتب ب هست به ازآنچهسازمان  های یگرفتاری نبود قانون مادهن یه اگر مفاد اک
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 د؟یشان را به خاطر دارینام ا
 ر.یخ
 

 جا بود؟کارتان کآن زمان دفتر 
با سازمان امور  یه فاصله چندانکبود  یابان خردمند شمالیدر خ یشورک یل بازنشستگکاداره 

 تر بزرگل سازمان، آن را به ساختمان کیشور نداشت. پس از تشک یو استخدام یادار
مقابل  یدیم اما بناین ساختمان دیم. چندیردکای در مقابل دانشگاه تهران منتقل  چندطبقه

خود به صندوق را بپردازد  یم. در نظر داشتم اگر دولت بدهیص دادیتشخ تر مناسبدانشگاه را 
امل مورد کانات کبا ام یکیه کبرج بسازیم  8د ما بود کرا یگانیه محل باک ین بزرگیدر زم

ار سازمان یرا در صورت لزوم در اخت یگریرد و دیقرار گ یشورک یسازمان بازنشستگ استفاده
 م.ینک یبردار بهرهم و از اجاره آن به نفع صندوق یشور قرار دهک یو استخدام یامور ادار

 

 د؟یرا شما نوشت یل سازمان بازنشستگکیحه قانون تشیال
ب یه کردم و به تصویق تهیرا شخصاً با مطالعه دق یشورک یبله؛ اساسنامه سازمان بازنشستگ

 رساندم. صالح یذمقامات 
از  یبعض توانستیم یم یشورک یم اساسنامه سازمان بازنشستگیه و تنظیان تهیدر جر

ت یا در صورت رضایل داشتند را مشمول که مشکشور کموجود در  یبازنشستگ یها صندوق
شور، صندوق کار خوب یبس یبازنشستگ یها صندوقاز  یکیمثال  یبه حال خود رها کنیم. برا

انجام داده  ییامریکاه با آن مشاور کمطالعات و محاسباتی  یه طکران بود ینفت ا یت ملکشر
ه هرماهه به کت کشر ییارفرماکت و سهم کن شریاز مستخدم یافتیسور درکم، مجموع یبود

سال از  30مدت  یدر ط یاقتصادد یات مفیه از انجام عملک یو درآمد شد یمز یصندوق وار
 یه پس از بازنشستگک یه بهره آن از حقوقک داد یمل کیرا تش ی، مبلغآمد یمآن وجوه به عمل 
ان گذاشت و یور با من در مکن مسئله را مشاور مذیشتر بود. ایب گرفت یمبه مستخدم تعلق 
ه را ین قضیم و ایت نفت مالقاتی را تنظکشر ینیارگزکو  یامور ادار یقرار شد با رؤسا

زان بهره یشتر از میب ین به نسبتی حتیمستخدم یحقوق بازنشستگ که یطور بهکنیم.  یبررس
ت خاطر یب عمل شد و رضاین ترتیابد. به همیش یره خود آنان در صندوق افزایمتعلقه به ذخ

داشت. صندوق  به دنبالرا  ها آنن شاغل و بازنشسته ینفت و مستخدم یت ملکشر یرؤسا
 های یشهردارن ینداشت اما مستخدم یلکتخت هم خوب بود و مشیپا یشهردار ینشستگباز
بنابراین قرار ؛ برخوردار نبودند یبازنشستگ یاینداشتند و از مزا یشور صندوقک یر شهرهایسا

ه کد یآ به وجود یشورک یتحت نظارت سازمان بازنشستگ ها آن یهم برا یشد صندوق
 اکنون چه وضعیتی دارد. دانم ینم



082    تاریخ شفاهی مدیران صندوق بازنشستگی کشوری 

 

ن صندوق یشور همکل ک یشهربان ین رسمیمستخدم یآن زمان صندوق بازنشستگ

داده  یبیان ترتکمند بودند در صورت ام ل عالقهک یشهربان یبود اما رؤسا یشورک یبازنشستگ

مسلح منتقل شد. درخواستشان  یروهایشود تا امور بازنشستگی آنان را به صندوق ن
مربوط  کجمعی و مدار با اتمام ابواب ها آن یموردمطالعه قرار گرفت و درنتیجه امور بازنشستگ

 یشور ازنظر بازنشستگکل ک یخ به بعد شهربانیم و از آن تارینکشور منتقل کمسلح  یروهایبه ن

 مشمول مقررات نیروهای مسلح شد.
ه از کسپه  کبود. مثل بان یشورک یبازنشستگ کبه نام بان کیجاد بانیگر ایمسئله مهم د
ا یمسلح به وجود آمده است و  یروهاین نیمستخدم یر صندوق بازنشستگیابتدا از محل ذخا

مرتبط است. مسلماً گرفتن مجوز  یاجتماع های یمهبه با صندوق سازمان کارگران کرفاه  کبان
هم مانند  کس آن بانینبود. مجوز تأس یا سادهار کشور کجدیدی در  کل بانکیتش یبرا یقانون

الن به ک یسور و آن بدهکپرداخت  یارفرما براکعنوان  مجوز الزم برای متعهد ساختن دولت به
 کاری دشوار بود که به لطف خداوند انجام شد.. یصندوق بازنشستگ

مستقل و  یسازمان صورت به یشورک یه سازمان بازنشستگکن است یار مهم ایته بسکن
که ماهانه از  یطور بهبه وجود آید  یچوئرکو محاسبات ا گری یمهبفا و بر اساس اصول کخود

افت کند، یمتناسب در یسورکدولت  ها آنارفرمای کمستخدم مشمول مقررات صندوق و 
جاد یاین مبالغ را با ا و افتیار است درکسور گذشته از دولت طلبکه بابت کرا  یهمچنین مبالغ

ا یسودآور در داخل و  یات مفید اقتصادیان عملیدر جر یشورک یبازنشستگ کبه نام بان کیبان
رد. سود یار گکو ... به  ی، ساختمانی، صنعتیسودآور عمران یها پروژهشور در کخارج از 
ر یی، ذخاکات بانیان عملیو گردش پول در جر ییها پروژهن یدر چن گذاری یهسرماحاصل از 

ه متعلق به کن منبع یبا استفاده از ا تواند یمو سازمان  آورد یمد به وجو یهنگفت یپول
را با توجه به نرخ تورم به  یمناسب یحقوق بازنشستگ  ن شاغل و بازنشسته است،یمستخدم

و  یزندگ های ینههزرا ازنظر  یشانها خانوادهو  ها آنب رفاه ین ترتیبد ؛ وندکپرداخت  ها آن
 د.ینمان یدر دوران تقاعد تأم یسالمت

را در حال حاضر حقوق یده، زیحال به انجام نرس  به ن هدف تایطور که اطالع دارید ا همان
پرداخت  یبازنشستگان از محل یمربوط به خدمات درمان های ینههزفه و یو وظ یبازنشستگ

دولت به صندوق است،  ها آنن و کارفرمای یشاغل یسور پرداختکه حاصل جمع ک شود یم

چ یه هین رویند. اکن و پرداخت ید دولت در بودجه تأمیآن را هم هرچه باشد با یسرک

و  یصندوق بازنشستگ یر مالیتمام ذخا کنم ینمه موردنظر بود ندارد. تصور ک یبا هدف یمناسبت

 یار سازمان گذاشته است برایخود در اخت یحال بابت بده ه دولت تابهک ییها شرکتسهام 
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ه کن یباشد چه رسد به جامعه شاغل یافکدر زمان محدود  یبازنشستگان فعلپرداخت حقوق 

شده است، لذا مسئله  یتمام اندوخته آنان در صندوق صرف پرداخت حقوق بازنشستگان قبل

د ی. باکند یمطلب  یا عمده یر مالیر، همت و ذخایه حل آن تدبکت است یار حائز اهمیبس
ه دائم در ک یتأمین اجتماع های یمهبو  یبازنشستگ یها صندوقمثل  یییادآوری کنم نهادها

ات یو دائماً در حال رشد. ح یکرپ غولی در اصطالح عامه یحال گسترش و رشد هستند نهادها

ن نهادها هم وجود یهست ا یا جامعهناپذیر است. تا  ن و تفکیکیات جامعه عجیبا ح ها آن

اری ک ها آنوخرج  ن محاسبه دخلی. بنابرادهند یمدارند و همچنان به رشد و توسعه خود ادامه 

د یمواجه شو یستگکو ورش یل اساسکبا مش یق است که اگر زمانیبسیار مهم، دشوار و دق

 یاجتماع های یمهبقبل صندوق  ها سالست. یهم ساخته ن ها دولتآن از عهده  وفصل حل
بر اساس محاسبات  ون عضو شاغل و بازنشسته داردیلیم 850ش از یه بک امریکا متحده یاالتا

سرعت آن را مهار  ه بهکشده بود  یه دائماً در حال انجام است(، ظاهراً دچار بحرانک) یچوئرکا

آن  یارد دالریلیهزار م 8ش از یم بیبودجه عظ رسید یم یستگکارش به ورشککردند، اگر 
 شور هم توان درمان آن را نداشت.ک

اند از طول عمر و  رد عمدتاً عبارتیگ نه مورد توجه قرارین زمید در ایه باک یضوابط
ن ک. البته ممکنند یمافت یفه دریو وظ ین از صندوق حقوق بازنشستگیه مستخدمک یزمان مدت

به علت صدماتی معلول و  یدن به سن بازنشستگیه افراد قبل از رسکفتد یاتفاق ب یاست حوادث

افت کنند. یفه دریحقوق وظ یشتریزمان ب شوند که این افراد ممکن است مدت ازکارافتاده

طور مستمر و بدون وقفه پرداخت  د هرماهه بهیاو با یارفرماکه عضو شاغل و کسور کدرصد 
د، ید صندوق نماین سود حاصله را عایشتریب کسیه بتواند بدون رک یات اقتصادیند، عملک
حقوق  ر ازیغ ینه خدماتیشتر باشد، هزیدرصد درآمدها ب 8د از یه نباک ها ینههزاهش ک

الت سالمت کمناسب رافع عوارض و مش یه به نحوکامل ک یمه درمانیمانند ب یبازنشستگ

است و  یمفید که ضرور یمربوط به خدمات رفاه های ینههزباشد،  شدگان یمهبخود و خانواده 
و ... .  دهد یمن بازنشسته دولت را مورد توجه قرار یش مستخدمیحرمت و آسا  شأن،

ه عرض شد ک یاتکت نیسال خدمت مستخدمین با رعا 30فرضاً  یه طکطورکلی مبالغی  به

فه او را یو وظ ید پرداخت حقوق بازنشستگیبا شود یمبابت هر عضو شاغل در صندوق ذخیره 

 د.ین نمایسال آینده تأم 80تا  95 یحداقل برا
 

محاسبات ا ید یرا ادامه داد یقبل یها نرخمه )نرخ کسور(، یحق ب یها نرخزمان تعیین 
 انجام شد؟ یدیجد



080    تاریخ شفاهی مدیران صندوق بازنشستگی کشوری 

 

 یسور پرداختکل گرفتم، نرخ یسابق را تحو یشورک یل بازنشستگکه من اداره ک یزمان
و ما هم  شد یمز یل وارک یدار خزانهحساب  ه بهکدرصد بود  225 ین رسمیمستخدم
درصد را  225م و همان یدر آن نداد یرییم. بعداً هم تغیاز آن در دست نداشت یوکتاب حساب

سور سهم کارفرمایی خود کدادیم. اگر دولت مجموع  ارفرما قرارکسور سهم کپرداخت  یمبنا
 کبان توانستم یمم یه عظی، با آن سرماکرد یمجا به ما پرداخت یکسال گذشته را  50مربوط به 
س آن را در دست داشتم به وجود آوریم. در آن صورت یه مجوز تأسک یشورک یبازنشستگ

، رسید یمارفرما هم کافی به نظر کدرصد کسور سهم مستخدم و  94شاید مجموع همان 
زان یحق دخالت در م یگریچ نهاد دیا هیستد و دولت یخود با یپا یه مستقالً روک یصندوق

. آورد یمنظارت دقیق به عمل  آن برای پرداخت حقوق بازنشستگی را نداشته و فقط های ینههز
 یاز اعضا یا عدهرد یم بگیصندوق تصم وخرج دخلمثالً اینکه دولت خارج از مصالح و میزان 

و  یند و حقوق بازنشستگکسال خدمت بازنشسته  80را با  یشاغل صندوق در مؤسسات دولت
شده و  حسابر یگر به دوش ذخایسال د 50ا ی 30سال خدمت را تا  30فه آنان بر مبنای یوظ

 شود یمبرآورد  یچوئرکه طبق محاسبات اکنه آن را یه هزکنیندازد، مگر ایمحدود صندوق ب
کردن  ر آن، مانند اضافهینظ یگریا تعهدات دیند کز یحساب صندوق وار تقبل و مستمراً به

رفاً ه صکای غیرعادالنه نه برای همه بل گونه )آن هم به یزمان اشتغال به حقوق بازنشستگ یایمزا
ان خدمت آن هم یا پرداخت پاداش پای( شوند یمه از آن زمان به بعد بازنشسته ک ییها آن یبرا

که این موضوع  شوند یمه از آن تاریخ به بعد بازنشسته ک ییها آن یدر ابتدا برا دانید یمکه  چنان
برخالف مورد قبلی، اعتراض مستخدمین بازنشسته قبل از آن تاریخ را برانگیخت و دولت را 

فیصله دهد. البته چنین اقداماتی که موجب  ها آنمجبور کرد که قضیه را با پرداخت مبالغی به 
رضایت خاطر مستخدمین شاغل و بازنشسته دولت شود قابل تحسین است اما نه از محل 

و دولت هم طبق مفاد  بود یمخایر مالی محدود صندوق بازنشستگی. اگر صندوق خودکفا ذ
شده است ملزم به پرداخت کسری ذخایر مالی صندوق برای  بینی که در اساسنامه پیش یا ماده

 تواند یم؟ باالخره تا چه زمانی این وضع شد یمنبود، تکلیف چه  هایی ینههزچنین  پرداخت این
که اصوالً  آید یمباشد، این سؤال پیش  العمر ماداماگر قرار است این رویه ادامه یابد؟ 

کردن دولت برای پرداخت کسور بازنشستگی سهم کارفرما مربوط به زمان گذشته چه  بدهکار
دولتی از آن بابت به صندوق  یها شرکتضرورتی داشت؟ و همچنین واگذاری سهام 

درصد هم به صندوق هم  225کارفرما بر مبنای بازنشستگی. پرداخت کسور بازنشستگی سهم 
و  چرخد یمبود. آیا این کارها جز هزینه اضافی ثمری داشت؟ کار هنوز بر همان پایه  معنی یب

 .کند ینمادامه آن هم دردی را دوا 
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ترتیبی داد که واریز کسور مستخدمین شاغل به صندوق بجای اینکه  شد یمدر این صورت 

کل باشد، در اختیار سازمان بازنشستگی قرار گیرد تا نظارت  یدار خزانهمانند گذشته در اختیار 

دقیق اعمال شود که کسور بازنشستگی سهم مستخدمین هرماهه وصول و به صندوق واریز 
هم )مثل سابق( پرونده شخص به سازمان ارسال شود گردد. برای اجرای احکام بازنشستگی 

حساب شخص حواله شود.  تا موردبررسی قرار گرفته و حقوق بازنشستگی برقرار و هرماهه به

مسئولیت خدمات درمانی و اقدامات رفاهی برای بازنشستگان به سازمان محول  طور ینهم

زنشستگان هم هرساله در کسری موجودی صندوق بازنشستگی برای پرداخت حقوق با ؛ وشود

کردن آن را طبق مقررات به سازمان بازنشستگی واگذار  و هزینه بینی یشپبودجه کل کشور 

دیگری نظیر مرکز خدمات ماشینی، رایانه و امثال آن که الزمه انجام  های یتفعال البته نمایند،
طور خالصه است. مسلماً تکلیف باید روشن  اشاراتی به ها ینااین کارهاست ضروری است. 

 که کار باید بر چه روال و منطقی استوار و ادامه یابد. شود
 

 کردن دولت سخت نبود؟ آن زمان بدهکار
منطبق با عملکرد کشورهای پیشرفته جهان  یا برنامهاست اما اگر قرار است طرح و  طور ینهم

تهیه و اجرا شود و بر اساس آن صندوق بازنشستگی مستقل و خودکفایی به وجود بیاید که 

خیال دولت در رابطه با مسئله بازنشستگی کارکنان خود برای همیشه راحت شود و مسئله 

ان رود، چنین کاری صندوق توسط دولت برای همیشه از می های ینههزتعهد و پرداخت کسری 

پس دلیل اینکه من چنین اهدافی در سر داشتم باید مقدمات کار را فراهم  شد یمباید انجام 

در کشور مجوزهای الزم را از مقامات مربوطه  ای یشرفتهپو برای ایجاد چنین سیستم  کردم یم
ماهانه کردن دولت برای آن رقم کالن، همچنین اخذ مستمر کسور  . بدهکارنمودم یمکسب 

نبود. طرح و  یا سادهمسلماً کار  پردازند یمکارفرمایی مطابق درصدی که مستخدمین دولت 

برنامه را هم در کنار تهیه و تنظیم اساسنامه آماده انجام کار کرده بودم که متأسفانه در آن زمان 
ه کنم. که باید پیاد  شرایط مالی دولت چندان مساعد نبود و نتوانستم این برنامه را چنان

شده و امیدوارم روزی نتیجه مطلوبی به   حال کارهایی در این زمینه انجام  به خوشوقتم که تا

دست آید. در مورد عدم موفقیتم در وصول آن طلب کالن و واریز آن به صندوق بازنشستگی 
و شروع عملیات باید این نکته را عرض کنم روزی جناب دکتر صفویان، معاون توانمند و 

ودجه سازمان برنامه که در آن زمان حرف اول و آخر را در موضوعات بودجه و برنامه شریف ب

و بنده هم افتخار دوستی با ایشان را داشتم به من زنگ زدند و گفتند که به دیدار  زد یمکشور 
من روی میز ایشان است. گفتند سازمان  یا صفحه 1ایشان بروم. رفتم و دیدم گزارش 
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ماست و دیر یا زود سروکارمان به آنجا خواهد افتاد و همان عشق و  بازنشستگی خانه همه

وزیر زیر  اما متأسفانه جناب نخست؛ که شما به سرنوشت آن دارید را من هم دارم یا عالقه

شده اما فعالً  گذاشته ینیب خوشقانون در زمان  این ماده» اند نوشتهگزارش مستدل شما این را 
بدین ترتیب امیدم را برای گرفتن آن رقم کالن برای صندوق بازنشستگی از «. امکان اجرا ندارد

تقاضا کرده بودم،  ها یستمسکردن  هم که برای کامپیوترایز یا بودجهمیلیون تومان  8دست دادم. 

در  توانستم ینمنشده بود و وصول آن عملی نشد. لذا بنده  بینی یشپکشور  یا برنامهدر بودجه 

 خود ادامه دهم، استعفا کردم و کار را به آیندگان سپردم. آن شرایط به کار
 

 بابت این مسئله بود؟ 1356استعفای شما در سال 
 بله.

 

 کجا رفتید؟ بعد از آن
سازمان متبوع )سازمان امور اداری و استخدامی  دبیرکلجایی نرفتم؛ مشاور وزیر مشاور و 

 کشور( شدم.
 

 هم خودتان نوشتید؟ بعد از تشکیل سازمان تشکیالت اداری را
. پس از انجام آن کار شود یمالبته؛ تشکیل سازمان منوط به تهیه، تنظیم و تصویب اساسنامه 

را هم شخصاً تهیه  ها آننوبت به تهیه طرح تشکیالتی سازمان و طرح اجرایی عملیات رسید که 

عنوان  عمدتاً منوط به اخذ طلب صندوق از دولت به ها طرحاما اجرای آن ؛ و تنظیم کردم

کارفرمای مستخدمین خود بود. البته اخذ کسور جاری سهم دولت به اجرا گذاشته شد اما آن 
 بدهی بزرگ خیر.

ایجاد بانک بازنشستگی هم جزو همان طرح تشکیالتی بود که باید در صورت وصول تمام 
 . در کردیم یمایه بانک برای تشکیل آن اقدام عنوان سرم از آن طلب به یا عمدهیا بخش 

طرح تشکیالتی سازمان بازنشستگی مستقل و خودکفا، معاونان یکی مسئول امور مالی و 
و نظایر آن و سومی هم مسئول  ای یانهراعملیات اقتصادی، دیگری مسئول امور فنی و 

سه معاون و واحدهای  بودند. واحدهای تحت نظر این ها استانواحدهای بازنشستگی مناطق و 
ستادی سازمان نظیر امور اداری و پرسنلی، امور مالی، محاسبات اکچوئری، امور حقوقی، 

 عنوان مدیر یا مدیرکل  توانستند یمتحقیقات و بهبود سیستم و بانک بازنشستگی کشوری 

 طور کامل پیاده شود مگر با دریافت  به توانست ینمداشته باشند. این طرح و تشکیالت 

 معاون قبلی آقای نجاتیان و  8بنابراین سازمان را موقتاً با همان ؛ آن طلب کالن از دولت

 .کردم یمآقای دکتر بازیار اداره 
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میلیون تومانی که برای اجرای  8طور که گفتم چون وصول پول به تعویق افتاد و مبلغ  همان

کردن سیستم درخواست کرده بودم به علت عدم وجود بودجه به ما پرداخت  طرح کامپیوترایز

در سر داشتم که باید آن را شخصاً به ثمر  آلی یدهانکردند، از سمت خود استعفا کردم. هدف 
تا دیگران با صبر و حوصله و در طول زمان آن را به انجام  کردم یمیا رهایش  رساندم یم

 شده بودم. خاطر دهیرنجبرسانند. واقعاً خسته و 
را هم بگویم، در آن زمان تفاوت فاحشی بین حقوق دریافتی مستخدمین  یا نکتهالزم است 

سال پیش بازنشسته  30بازنشسته وجود نداشت و عدالت برقرار بود. برای مثال اگر مستخدمی 
دمت که ازنظر تحصیالت، مشاغل و سابقه خ چنان شد یمشده بود با کسی که امروز بازنشسته 
ظلم بالسویه  گویند یم. شد ینمو ظلمی اعمال  گرفتند یموضع یکسانی داشتند، حقوق برابر 

درصد بود. به هنگام تهیه و  5یا  5عدل است. تورم هم در آن زمان فاحش نبود و در حد 
تنظیم بودجه کل کشور در سازمان برنامه جناب سناتور دها که زمانی در وزارت دارایی 

بود با  مند عالقهبود و طبعاً به این نهاد  دار عهدهکل بازنشستگی کشوری را مدیریت اداره 
شده بودند.  دار عهدهسمت رفیع سناتوری ریاست کانون کوچک بازنشستگان کشوری را هم 

فرزند ایشان جناب محسن آقا یکی از دوستان و همکاران خوب بنده در سازمان امور اداری و 
احوال شدند. به علت  د معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبتاستخدامی کشور بودند که بع

و هنگام طرح بودجه زنگ  شناختند یمهم جناب سناتور هم من را از قبل  دوستی ما با
هم بر اساس آمار و اطالعاتی که  و پس از صرف نهار کارمندی با آمدند یم، به سازمان زدند یم

، گرفتیم یمما گردآوری کرده بودیم درباره افزایش حقوق بازنشستگان در سال بعد تصمیم 
و  شد یموبودجه اعالم  چیزی در حدود یک درصد بیش از نرخ تورم. مراتب به سازمان برنامه

دی افزایش سال بعد حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته هر دو به همان میزان پیشنها
و مزایای زمان اشتغال  شود یماما اکنون متأسفانه لوایح گاهی با دو فوریت تصویب ؛ یافت یم

، آن هم فقط برای افرادی که از آن شود یمبه حقوق گروه و پایه در زمان بازنشستگی اضافه 
به  گیرند یمو نه بازنشستگان قبلی یا با تصویب قانون تصمیم  شوند یمتاریخ به بعد بازنشسته 

پاداش پایان کار پرداخت شود آن هم فقط برای افرادی که  شوند یممستخدمینی که بازنشسته 
. این کار باعث اعتراض شدید مستخدمین بازنشسته قبل شوند یماز آن تاریخ به بعد بازنشسته 

د. پرداخت کن ها آنعنوان پاداش به  شد و دولت ناگزیر شد مبالغ ناچیزی را به 9341از سال 
اعطای این قبیل اضافات به مستخدمین بازنشسته کار خوبی است اگر عادالنه باشد و جامعه 
بازنشستگان قبل و حال و آینده را یکسان و بدون تبعیض در برگیرد. جالب اینکه نام این 

. بنده معتقد هستم تصویب هر قانونی که به نحوی با مسائل گذارند یمناهماهنگی را هماهنگی 
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باید  گذارد یمیا در حقوق بازنشستگی و احوال بازنشستگان تأثیر  شود یمی مربوط استخدام
کشور و سازمان بازنشستگی کشوری  ریزی وبرنامه یریتمدقبالً برای بررسی دقیق به سازمان 

وتحلیل و رسیدگی به تالی فاسد احتمالی آن تصویب و به مرحله  ارسال شود و پس از تجزیه
کته دیگر اینکه هزینه این قبیل قوانین که کسوری بابت آن به صندوق اجرا گذاشته شود. ن

بازنشستگی واریز نشده است باید برای همیشه بر دوش دولت باشد زیرا هیچ ارتباطی با 
 مستقل و خودکفا ندارد. یبازنشستگتعهدات صندوق 

 

 سال پایانی(؟ 2 سال و 31بود )ضریب  اآلنفرمول بازنشستگی اولیه شبیه 
دقیق به خاطر ندارم. به نظرم بر اساس آخرین گروه و پایه بود، بدون مزایای زمان اشتغال. 

و پس از  شد یمپرونده شخص از وزارتخانه محل خدمت به سازمان بازنشستگی ارسال 
بررسی، حقوق بازنشستگی وی بر اساس مدارک و احکام موجود در پرونده تعیین و پس از 

کل در وزارت دارایی که مدیریت موجودی  یدار خزانهتسجیل برای حواله و پرداخت به 

 .شد یمبود ارسال  دار عهدهصندوق بازنشستگی را 
 های ینههزدر امور درآمد و آن زمان سازمان طبق روال گذشته هیچ کنترل و نظارتی 

امروز هم برقراری حقوق بازنشستگی بر مبنای مدارک موجود در  کنم یمصندوق نداشت. فکر 
از  یا خالصهو یا  کند یمباشد که مؤسسه محل خدمت مستخدم به سازمان ارسال  یا پرونده

ه مستخدمین زیرا سازمان بازنشستگی در مرکز رایانه خود هیچ اطالعاتی دربار؛ پرونده وی

و مؤسسات دولتی ندارد تا بتواند پس از وصول حکم بازنشستگی آنان  ها وزارتخانهشاغل در 

که جناب دکتر اسالمیان رئیس فعلی سازمان  یا جلسهحقوق بازنشستگی را برقرار کند. در 
کرده بودند من این مسئله را مطرح کردم که اعضای شاغل، شرکای بالقوه و بالفعل  برگزار

و  سپارند یمدرصد از حقوق و مزایای خود را به صندوق  1ستم هستند که هرماهه حدود سی

از همان آغاز خدمت و قبل از زمان  ها آندولت. لذا شناسایی  ها آنهمین مبلغ را نیز کارفرمای 

بازنشستگی ضروری است. در گزارشی که به تقاضای یکی از رؤسای پیشین سازمان )آقای 
ضمن شرح کامل مسائل مربوط به سازمان بازنشستگی کشوری، نموداری به  ام کردهثابت( تهیه 

نمودار گردش کار در سیستم بازنشستگی مستقل خودکفا ضمیمه کرده بودم. البته این  99نام 

سال پیش تهیه شده و امروز با توجه به تغییراتی که به وجود آمده باید  50نمودار در حدود 
که در آن نمودار مطرح شده، سازمان بازنشستگی را از  نحوی اما جریان امور به؛ اصالح شود

زیرا هر تغییری که در طول ؛ کند یم نیاز یببررسی و مطالعه مجدد پرونده و سوابق استخدامی 

خدمت در حقوق و مزایای او به وجود آمده باشد در اختیار اوست. لذا با وصول حکم 
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از کشور که  یا نقطهبه هر  اش یبازنشستگو حقوق  آید یمه عمل بازنشستگی محاسبات الزم ب

 .شود یمبخواهد حواله 
 

 که سازمان تأسیس شد توانستید کامپیوتر هم بیاورید؟ 1354در سال 
هم تحت نظر یکی از  ای یتهکممیلیون تومانی آن تصویب نشد.  8خیر؛ عرض کردم بودجه 

کارشناسان خارجی شاغل در سازمان امور اداری و استخدامی کشور برای انجام این برنامه 
 ماند. نتیجه یبتشکیل داده بودم که 

 

 ؟بعد از آنطرحتان را قبل از این ماجرا نوشتید یا 
فرانس اما بعداً که جهت شرکت در کن؛ مقدمات طرح را بعد از تصویب اساسنامه تهیه کردم

تأمین اجتماعی که در معیت دوست عزیزم جناب دکتر عمرانی رئیس سازمان تأمین  المللی ینب

اجتماعی و معاون وزیر کار به عنوان نمایندگان ایران به مکزیکوسیتی رفته بودم. پس از پایان 

کنفرانس طبق برنامه تنظیمی مشاوران سازمان ملل متحد در ایران به مدت یک ماه برای 
و  امریکامختلف بازنشستگی و تأمین اجتماعی  های یستمسلعه، بررسی و تحقیق در مطا

انگلستان به آن کشورها رفتم و پس از بازگشت به ایران طرح تشکیالتی سیستم خودکفای 
طور که  اما متأسفانه امکانات اجازه نداد تا خودم آن را آن؛ بازنشستگی موردنظر را تهیه کردم

 کنم. در نظرم بود پیاده
 

 مشکل این طرح گرفتن اطالعات مشترکین بود؟
بود، اجرای کامل طرح بیش از این یک موضوع  ها آنخیر؛ گرفتن اطالعات مشترکین یکی از 

 بود. اصوالً اطالعات مربوط به مستخدمین شاغل دولت که مشترک صندوق بازنشستگی 

باید بالفاصله پس از صدور اولین حکم استخدامی برای آنان شروع شود و سپس  شوند یم

اطالعات مربوط به تغییر و تحول در وضع استخدامی و حقوق و مزایای آنان که باید از آن 
کسور بازنشستگی اخذ و به صندوق واریز گردد اخذ و ثبت گردد. این عملیات در سیستم 

 م بتواند پس از وصول حکم بازنشستگی حقوق آنان را برقرار تا سیست شود یمحفظ  ای یانهرا

و هرماهه به حسابشان واریز نماید. البته موضوع گردآوری اطالعات کامل درباره کارکنان 
و مؤسسات دولتی مشغول کار هستند خود بحث  ها وزارتخانهدولت که در حال حاضر در 

 است. یا جداگانه

حال   به مناسبی برای آن اندیشید یا به همان ترتیبی که تاکار دشواری است که باید تدبیر 
اما برای کسب اطالعات درباره افرادی که از حاال ؛ عملی شده کار را برای سالیان دراز ادامه داد
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سال آینده خواهد بود الزم است سازمان  30و زمان بازنشستگی آنان  شوند یمبه بعد استخدام 

 غاز کند.آ اکنون هماین برنامه را از 
 

 ین مرحله مطرح کردید؟ا از بعدبانک را هم 
ایجاد بانک بازنشستگی کشوری یکی از ارکان طرح و پشتوانه نظام بازنشستگی کشوری است. 

بسیار سودآور باشد. موضوع آن با سود سهام و  تواند یمعظیم  ای یهسرماعملیات بانک با 
عنوان سرمایه، در عملیات سودآور  نظایرش تفاوت کلی دارد. تمام ذخایر مالی صندوق به

. کسور دریافتی سهم عضو مشترک و سهم کارفرمای او که شود یماقتصادی بانک به کار گرفته 
برای انجام  یبردار بهرهواحد بالفاصله با نظارت  شود یمحساب صندوق واریز  هرماهه به

استحکام و  تواند یمدر طول زمان  ؛ وگیرد یمعملیات اقتصادی سودآور در اختیار بانک قرار 
 امنیت خاطر برای نهاد بازنشستگی کشوری به وجود آورد.

 

و بعد در کامپیوتر  شود یماسناد و مدارک در بخش حسابداری و واحد عضویت تأیید 
 ؟شود یمثبت 

شده با یکدیگر مرتبط بودند و عملیات  لیات همه واحدها طبق نمودار تهیهاجرایی، عمازنظر 
این واحد  های یتفعالو مجموع  شد یمدر سیستم ردیابی و ثبت و ضبط  ها آنهر یک از 

، برقراری یبردار بهره. همه این واحدها نظیر عضویت، حسابداری درآمد، شود یمهماهنگ 
در بانک بازنشستگی و ... همگی با مرکز کامپیوتر و خدمات حقوق بازنشستگی، پرداخت 

دارند و اقدامی نیست که توسط هر یک از این واحدها  یا لحظهماشینی ارتباط هماهنگ و 
انجام شود ولی اطالعات آن به واحد خدمات ماشینی منتقل نشود و دیگر واحدها از آن 

 باشند. اطالع یب
 

 آن زمان ساعت کار چگونه بود؟
صبح قبل  4. ساعت کردم یمساعت کار  98بعدازظهر. من خودم روزانه حداقل  5صبح تا  2از 

. در دوران گشتم یبرمبعدازظهر به خانه  4از همه همکاران پشت میز نشسته بودم و حدود 
اما من  شد یمکار یا تحت عناوین دیگر از طرف دبیرکل داده  خدمتم گاهی وجهی بابت اضافه

پس استحقاق دریافت این وجه اضافی را ندارم. اتفاقاً  گفتم یمو  دادم یماعاده  چک را با تشکر
. حقوق کرد یمو برایم دردسر ایجاد  شد یممن  ازانتر هماین مسئله موجب رنجش مقامات و 

تومان بود که من از  9500، حدود برد یمو شب به خانه  آورد یمکه مرا صبح از خانه  یا راننده
تا بر بودجه بسیار محدود  دادم یمکاری به او  تومان بابت اضافه 500حقوق خودم ماهی 

 کار سایر همکاران تحمیل نشود. اضافه
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یا به  کردید یمزمان تشکیل سازمان، چند نفر استخدام کردید؟ خودتان استخدام 

 معاون اداری سپرده بودید؟
دقیق یادم نیست، احتماالً تعداد زیادی استخدام نشدند. آن زمان امور اداری و مالی ما کماکان 

بر عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور بود و اگر در تشکیالت ما پست ثابت سازمانی 

و برای  کردیم یمبالتصدی وجود داشت، فرد موردنظر را انتخاب و حکمش را خودمان صادر 

 تشکیل پرونده استخدامی و پرداخت حقوق به واحد مربوطه در سازمان امور اداری اجرا، 

 . امضای احکام پرسنلی و مالی با من بود که اختیارات الزم فرستادیم یمو استخدامی کشور 

 واگذار شده بود.  ها آنرا تا حدودی که ضرورت داشت به معاونین یا مدیران تحت نظارت 
که باید جهت پرداخت حقوق بازنشستگان در اختیار امور مالی  یانگرد تنخواهحتی میزان 

، پس از اعالم موافقت سازمان شد یمو مؤسسات دولتی محل خدمتشان داده  ها وزارتخانه
 قرار  ها آنکل ابالغ و در اختیار  یدار خزانهبازنشستگی کشوری توسط یکی از معاونان به 

میلیون تومان بود.  50 وپرورش آموزشوزارت  گردان تنخواه. برای مثال در آن زمان گرفت یم
 اختیارات الزم به مدیریت امور مالی سازمان داده شده بود که تحت نظارت معاون مربوطه 

 .کرد یمانجام وظیفه 
 

و سازمان فقط به  گرفت یماز طریق خزانه انجام  ها پرداختزمان شما تمام کسور و 
 ؟داد یمخزانه نامه 

. بازنشستگی کشوری در خزانه صندوق و حسابی داشت که استفاده از داد یمنامه که نه؛ دستور 
و مؤسسات دولتی کسور بازنشستگی را که  ها وزارتخانهیعنی ؛ آن با صاحب صندوق بود

. البته در کردند یمو به صندوق واریز  کردند یمدرآمد صندوق بود از حقوق کارمندان خود کم 
کل این محاسبات را به روال  یدار خزانهآن شرایط ازنظر کار و کاهش هزینه بهتر بود که 

گذشته انجام دهد و پس از کسر کسور بازنشستگی از حقوق کارکنان شاغل، خالص باقیمانده 

و مؤسسات دولتی بگذارد. لذا از همان روش پیشین  ها وزارتخانهرا جهت پرداخت در اختیار 

بود اطالعاتی نداشتم. مسلماً اگر  ها آنو ما از جریان کار که مربوط به خود  شد یمتفاده اس

دولتی توسط کارشناسان خوب و مجرب موردبررسی  یها دستگاهگونه عملیات در  جریان این
، اتالف وقت و کاهش هزینه ها یریدرگقرار گیرد، روش مطلوبی است که موجب رفع 

در آن زمان سیستم را پیاده کرده بودیم صندوق در اختیار خود ما . بدیهی است اگر شود یم

؛ دادیم یموخرج آن را با روش مکانیزه تحت نظارت و کنترل دقیق قرار  و دخل گرفت یمقرار 

 .شد یمکل در این مورد قطع  یدار خزانهروابط ما با  و
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 این صندوق را به سازمان منتقل کنید؟ توانستید ینم
در آن شرایط بهتر بود به همان ترتیب عمل کنیم تا تکلیف اخذ طلب صندوق بابت کسور 

این کار را انجام دهیم ولی  توانستیم یمگذشته مستخدمین بازنشسته از دولت روشن شود. البته 

 .شد ینمدر آن حال ضرورتی احساس 
 

 چرا برای اخذ کسور در سازمان حسابی باز نکردید؟
کل بود. ازنظر تشکیالتی سازمان تا حدی به  یدار خزانهداشتیم اما در عرض کردم، حساب 

وجود آمده بود و تغییرات و تحوالتی انجام شده بود. انتقال حساب صندوق از خزانه به 

محض اجرای قانون و آغاز دریافت  بود ولی به بندی یمن. کار کرد ینمسازمان دردی را دوا 
بلکه با  شد یمتنها این کار انجام  توجهی از طلب کسور گذشته صندوق از دولت نه بخش قابل

 .گرفت یمتوجهی، برای ایجاد بانک در دستور کار قرار  آن سرمایه قابل
 

، زمینه برای تأسیس بانک موردنظر شما شد یماگر بخش مالی و گردش مالی منتقل 
 ؟شد ینمفراهم 

کسور پرداختی سهم  که یدرحالتنهایی کافی نبود، آن هم  برای این کار دریافت کسور به
تا  کردیم یممستخدم و کارفرما را باید تجمیع و باقی را از محل بودجه عمومی کشور تأمین 

تا بتوان آن  ماند ینمبتوان حقوق بازنشستگان فعلی را پرداخت کرد. پس در صندوق پولی باقی 

عنوان سرمایه در گردش بانک مورد استفاده قرار داد. فقط با دریافت آن بدهی کالن یا  را به

 روزی این کار ناصواب،بانک را تأسیس کنیم. امیدوارم  توانستیم یمتوجهی از آن  بخش قابل

کردن کسور شاغلین برای پرداخت حقوق بازنشستگان فعلی متوقف و این کار  یعنی هزینه
 پیچیده به سامانی برسد.

 

 ؟داد ینمیعنی آن زمان مجموع کسور کفاف پرداختی بازنشستگان را 
کرده بودیم دولت  بینی یشپقانونی که در اساسنامه برای چنین روزهایی  خیر؛ طبق همان ماده

. اکنون هم که دولت سهمی از بدهی خود را به کند یمکسری را در بودجه تأمین و پرداخت 

دولتی به سازمان بازنشستگی کشوری ادا  یها شرکتصورت نقد یا واگذاری سهام  صندوق به

و کسور دریافتی از شاغلین خرج حقوق  چرخد یمبر همان پایه  هم در نموده است، باز

گفت بدین ترتیب فلسفه صندوق مستقل خودکفا فعالً  توان یم. لذا شود یمشستگان قبلی بازن
 منتفی است.

 

 ؟شد یمدولت باید در بودجه ساالنه ثبت  یها کمک
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باید طبق برنامه مصوب به مصرف  ای ینههزتنظیم شود هر  یا برنامهصورت  بله؛ اگر بودجه به
 .رسد یم
 

 ؟دادید یمرقم آن را شما پیشنهاد 
. داد یمکل انجام  یدار خزانهاین کار ازجمله اموری بود که مدیریت مالی سازمان در تماس با 

حدود کسور واریزی شاغلین به صندوق را برآورد و کسری آن را برای درج در بودجه کل 
 .کردند یمکشور به سازمان برنامه اعالم 

 

را زیاد اعالم کردند و آن را کاهش از سوی سازمان برنامه مقاومتی نبود که این رقم 
 دهند؟

. ممکن است شود یمهم ظاهراً به همان ترتیب عمل  اآلنخیر؛ این کار رویه شده بود و 
برآوردهای آماری کم یا زیاد داشته باشند اما باالخره پای صندوق در میان است و کم یا زیاد 

 هاست آنرا که هزینه روزمره حقوق مستخدمین بازنشسته  توان یممگر  شود یم وفصل حلآن 
 حتی برای مدت کوتاهی هم که شده به تأخیر انداخت؟!

 

 ؟پذیرفت یمپس سازمان برنامه بدون هیچ حرفی رقم شما را 
شود. باید در  وگو گفتمسئله حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته چیزی نیست که درباره آن 

آن ازلحاظ  یاد شدنزبودجه کل کشور تصویب و پرداخت گردد. حتماً برای احتمال کم یا 
 هایی وجود دارد. حل بودجه مصوب راه

 

 زمانی که رئیس سازمان بودید بیشترین ارتباط را با کدام سازمان داشتید؟
 و مؤسسات دولتی و ازنظر اداری و تشکیالتی  ها وزارتخانهجاری با تمام  های یتفعالازنظر 

 آن سازمان  دبیرکلبا سازمان امور اداری و استخدامی کشور. خودم بیشتر با وزیر مشاور و 

 که رئیس  بالفصل من بودند ارتباط داشتم. زمانی هم که از ریاست سازمان استعفا دادم 

  دادم یمبود که به نحو احسن انجام  ام عهدهمشاور ارشد ایشان شدم و وظایف سنگینی بر 

دولت ایران جهت شرکت در سمینار  رتبه یعالتن از مقامات ارشد و  95برای مثال سرپرستی 

عالی مدیریت دولتی در برلین غربی به دعوت و با هزینه دولت آلمان، سرپرستی ادارات کل 
اداری و استخدامی کشور آموزش و تجهیز نیروی انسانی و امور اداری و مالی سازمان امور 

انتخاب نشده است،  ها آنبرای مدتی که مدیرکل جدیدی برای  دبیرکلعنوان مشاور  به

 آن شورا  دبیرکلو مؤسسات آموزش کشور به پیشنهاد  ها دانشگاهعضویت در شورای عالی 

و حکم صادره از طرف جناب دکتر عبدالحسین سمیعی وزیر علوم و آموزش عالی کشور، دبیر 
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و مؤسسات  ها وزارتخانهوزیر به تمام  میته دائمی اصالحات اساسی طبق بخشنامه نخستک

 دولتی )در پس از انقالب( و ... .
 

 برگزار کردید؟ ای یمهبآموزشی مانند محاسبات  یها دورهبرای سازمان بازنشستگی 
شدن کامل طرح، نیروهای انسانی موجود کارساز نبودند  آن شرایط خیر؛ اما در صورت پیادهدر 

مخصوصاً کادر مرکز خدمات ماشینی و کامپیوتر که باید برای آن نیروی جدید و متخصص 
 های یتفعالو  گذاری یهسرمابرای عملیات کالن  طور ینهم. شد یماستخدام و به کار گرفته 

اقتصادی نیز نیاز به نیروهای متخصص داشتیم که باید با کمک مرکز آموزش مدیریت دولتی 
 ها آنخاص آموزش برای  یها دورهکه وابسته به سازمان امور اداری و استخدامی کشور بود 

 .دادیم یمترتیب 
 

 مثل ایسا یا ... چطور بود؟ المللی ینبارتباط شما با نهادهای 
تأمین اجتماعی در شهر مکزیکوسیتی و  المللی ینبارتباطی نداشتم، جز شرکت در کنفرانس 

ارتباط با مشاوران خارجی سازمان ملل در سازمان امور اداری و استخدامی کشور که طبق 
که در خدمات  ها آنبرنامه تنظیمی سازمان ملل متحد در آنجا مستقر شده بودند، یکی از 

که برای ایجاد مرکز خدمات  ای یتهکمتخصص داشت را برای هدایت  ماشینی و اینترنتی
 سازمان بازنشستگی تشکیل شده بود انتخاب کرده بودم. ای یانهراماشینی و 

 

 بازنشستگی پیش از موعد چطور؟
صندوق بازنشستگی خودکفا باشد. صندوق بر اساس  یها برنامهاز  تواند ینمگونه مسائل  این

و حقوقی که در زمان بازنشستگی باید به مستخدم بازنشسته  شود یمد ایجا گری یمهباصول 
سال خدمت پرداخت کند منحصراً با میزان کسوری که طی همان زمان از مستخدم  30پس از 

گونه که دولت در بعضی موارد عمل  بنابراین آن؛ و کارفرمایش دریافت کرده است بستگی دارد
روز  30سال کسور بازنشستگی،  80با اخذ  تواند ینمنموده، صندوق بازنشستگی خودکفا 

حقوق بازنشستگی به مستخدم بازنشسته پرداخت کند. در حال حاضر که دولت از بودجه 
. شاید موضوع طبیعی به نظر برسد اما کند یمصندوق را تأمین و پرداخت  های ینههزعمومی 

ت، مگر اینکه کارفرما هزینه آن نیس یرپذ امکاندر حال خودکفا بودن صندوق ابداً چنین کاری 
 سال اضافی را شخصاً تأمین و مستمراً به صندوق واریز کند. 90

 

 برای بازنشستگان چطور؟
راضی  شد یمحقوق بازنشستگی در آن زمان نسبتاً کافی بود و چون عدالت رعایت  کنم یمفکر 

. آن زمان مزایای شد یمبودند. هر سال هم درصد کمی بیش از نرخ تورم به حقوقشان اضافه 
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زمان اشتغال جزو حقوق بازنشستگی نبود و حقوق بازنشستگان تقریباً به نسبت همان مزایا با 
اخیر قوانینی گذاشته شد که اختالفات و  یها سالحقوق شاغلین تفاوت داشت. در 

طرف و از طرف دیگر بین خود   یک ناروایی بین حقوق شاغلین و بازنشستگان از های یضتبع
نفوذی در میان بوده تا کار را به نفع گروهی فیصله  بازنشستگان به وجود آورد. شاید اعمال

 که به افراد و یا اصطالحاً به بعضی مقامات تعلق هایی یهپااختصاص گروه و  طور ینهمدهند. 
د گروه وزرا باشد یا به چه گرفته است. برای مثال معلوم نیست چرا گروه نمایندگان مجلس بای 

توجهی از افراد  دلیل موجهی حقوق بازنشستگی قضات یا اساتید دانشگاه باید به میزان قابل
برجسته که با همان شرایط یا باالتر در کادر اداری دولت مشغول به انجام وظایف مهمی هستند 

ل بوده و شاید اکنون سا 3بیشتر باشد. یا به دارندگان لیسانس حقوق که درگذشته دوره آن 
لیسانس  سال تحصیالت فوق 8سال رسیده باشد، پس از  5دانشگاهی به  یها رشتهمانند دیگر 

لیسانس  سال پس از اخذ فوق 8عنوان دکتری بدهند. درجه دکتری در کشورهای دیگر حداقل 
ه کار بسیار دکتری ک نامه یانپاسال از عهده گذراندن  8 بعد از آناست. آن هم اگر کسی بتواند 

طور که قبالً عرض کردم هر الیحه یا طرحی  همان به هر حالاست بربیاید.  یآور رنجمشکل و 
، الزم شود یمو مربوط به کارکنان شاغل و بازنشسته عضو صندوق بازنشستگی  گذارند یمکه 

زان است که قبالً نظر منطقی و محاسباتی سازمان بازنشستگی کشوری به لحاظ تأثیری که در می
 احتمالی دارد قبالً کسب گردد. های یناهماهنگحقوق بازنشستگی و 

 

 سازمان، چرا؟ گویید یمو  کنید ینمشما از اصطالح صندوق استفاده 
به چه دلیلی نام صندوق را روی آن گذاشتند، دوم اینکه  دانم ینماول اینکه قبالً سازمان بوده و 

که مورد قبول و تصویب مقامات مافوق و نهاد  ام کردهخودم نهادی را با این نام ایجاد 
 تر گستردهکشور قرار گرفت، سوم اینکه اصطالح سازمان از نظر اداری مفهومی  یگذار قانون

دارد که با ساختار نهادی نظیر سازمان مستقل بازنشستگی کشوری همخوانی دارد. سازمان 

کالن،  های گذاری یهسرماو ایجاد مؤسسات جانبی که الزمه  تر یعوسبا تشکیالت  تواند یم
بازنشستگی متعددی را سرپرستی  یها صندوقعملیات اقتصاد و بانکداری تخصصی است امور 

طورکلی صندوق از اهمیت و شأن واژه سازمان برخوردار نیست. چرا  و مدیریت نماید. به

 وری به صندوق تغییر یافته؟!تأمین اجتماعی هنوز سازمان است اما بازنشستگی کش
 

 با اینکه پیش از انقالب مسئولیت داشتید اما بعد از انقالب در ایران ماندید؟
اند. انقالب به ثمر  بسته  ایران وطن محبوب من و تمام ایرانیانی است که به خدمت به آن دل

برطرف شوند و امور کشور بر مبنای بهتری استوار گردد. قرار نبود  ها یکاسترسید تا نقایص و 
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و  کردند یمنهادهای دولتی از میان بروند. زمانی دیگران این نهادها را با عشق و عالقه اداره 

دیگر. کشور و دولت همواره به خدمتگزاران دلسوز، پاک و مشتاق نیاز دارد.  یا عدهاکنون هم 

و  شود یممدیریت  یا عدهانند هزاران مؤسسه دولتی دیگر توسط سازمان بازنشستگی هم م
تدریج بازنشسته و در عوض عده دیگری استخدام  به یا عدهخدمات آن کماکان ادامه دارد. 

؛ . مسلماً تحول و تغییراتی که الزمه ادامه حیات همه نهادهاست صورت پذیرفته استشوند یم

گونه وجهی  شحال و مفتخرم که بدون دریافت هیچخو شود یمتا آنجا که مربوط به بنده  و

کاری از دولت و تنها با حقوق مختصر گروه و پایه، سازمان جدیدی را  عنوان پاداش یا اضافه به

ساعت  98و رنجی فراوان با روزانه حداقل  دریغ یببا تالشی  المللی ینبمنطبق با استانداردهای 

ر حال شکوفایی و گسترش است. پس از انقالب هم که همچنان د ام آوردهکار مداوم به وجود 
امروز(  یزیر برنامهسازمان متبوع )سازمان مدیریت و  دبیرکلعنوان مشاور ارشد وزیر و  به

 مشغول به کار بودم که بعد به خواست خودم بازنشسته شدم.
 

 بعد از انقالب شاغل شدید؟
 شاغل بودم و سپس بازنشسته شدم.

 

 ؟کنید یمروزهایتان را چگونه سپری 
عرفانی  یها کتاب. خالصه کنم یمدر خدمت خانواده و هرگاه فرصتی داشته باشم مطالعه 

و  یزانگ عبرتاز کمال روحانی اگر محبوب بخواهد، یا کتب تاریخی که  یا بهرهقصد کسب  به
 .خوانم یمسرگذشت پیشینیان است را 

 

 که از سازمان بازنشستگی دارید؟ یا خاطره ینتر تلخ
سال گذشته و واریز نشدن آن به  50عدم وصول کسور سهم کارفرمایی دولت مربوط به 

اما متأسفانه این اقدام در آن  کرد یمصندوق که سرمایه بانک بازنشستگی کشوری را ایجاد 
نشد. همچنین عدم اخذ بودجه مورد  یرپذ امکانشدن شرایط مالی دولت  زمان به علت نامساعد

کردن سیستم بازنشستگی کشوری از خاطرات تلخی بود که منجر به  نیاز برای کامپیوترایز

 استعفایم از سازمان شد.
 

 خاطره چه بود؟ ترین یرینش
پایانی خدمتم در دستگاه دولت را همچون گذشته با صداقت و  یها سالاینکه توانسته بودم 

درستی به پایان برسانم و سازمانی را تأسیس و مدیریت کنم که اکنون شما عزیزان مسئولیت 

 یرسان خدمتاخیر عنوان سازمان ممتاز در  یها سالطی  ام یدهشناداره آن را بر عهده دارید و 



    091  وگو با آقای منصور کاشانیان  گفت

 
 

ده است. این موضوع واقعاً موجب ا احراز نموبه جامعه محروم بازنشستگان کشوری ر

 شنودی و سرافرازی همه ماست.خ
 

 ؟کردند یمبه سازمان مراجعه  ها بازنشستهآن زمان 
وسیله رایانه که تهیه  . البته اگر طرح اجرای عملیات سیستماتیک بههاست آنبله؛ سازمان خانه 

 مراجعه به سازمان ندارند.کرده بودم اجرا شود اصوالً بازنشستگان نیاز چندانی به 
 

 ارتباط شما با کارمندان چطور بود؟
اما همیشه سعی کردم روابط بسیار خوب و دوستانه ؛ این سؤال را کارمندان باید پاسخ دهند

اتاق من  . درشد یمخوبی رعایت  باشد و شئون همه افراد در هر مرتبه مقامی که بودند به

همیشه باز بود تا هرکه بخواهد با اعالم قبلی منشی وارد شود. یک منشی و یک کارمند دفتری 

. کرد یمداشتم که او سوابق مربوط به بازنشستگان سازمان اطالعات و امنیت کشور را هم اداره 

 ها آنبطه نفر. را 900آن زمان تعداد بازنشستگان آن سازمان بسیار کم بود؛ شاید رقمی بیش از 
کل بود، بقیه کارها را  یدار خزانهبا سازمان بازنشستگی تسجیل احکام و حواله حقوق به 

 .دادند یمخودشان انجام 
 

 دیگر هم سفر داشتید؟ یها استاندر رابطه با سازمان به 
و سپس در مورد ایجاد دفاتر  شد یمطور کامل در مرکز پیاده  خیر؛ ابتدا طرح اصلی باید به

. همین گسترشی که سازمان شاهد آن است نتیجه اجرای آمد یماقدامات الزم به عمل  ها استان

با توجه به افزایش مداوم کارکنان شاغل و بازنشسته عضو صندوق، این  ؛ وهمان طرح است
 .یابد یمتدریج گسترش  تشکیالت هم به

 

 بفرمایید. مانده یباق یا نکتهاگر 
دارم همچنان شکوفا، استوار و پیشتاز  نسبت به آن حس فرزندیآرزو دارم این سازمان که 

تبع آن بانک  هرگاه به خواست خداوند، صندوق مستقل و خودکفای موردنظر و به ؛ وباشد

 نیاز یببازنشستگی کشوری ایجاد شد قدرت مالی روزافزونش، این نهاد را از کمک مالی دولت 
که بتواند امنیت خاطر الزم را برای کارکنان شاغل و بازنشسته دولت به وجود  یطور بهسازد 

فرهیخته هستند که اکثراً در ایام کهولت به حقوق  یا جامعهآورد. بازنشستگان کشوری 

بازنشستگی و خدمات رفاهی نیازمند هستند و این حقوق که اندوخته خود آنان در صندوق 

. لذا باید خود و کند یمایفا  ها آنأمین معیشت بازنشستگی است نقش اساسی در ت

 این ایام را بدون دغدغه خاطر سپری کنند. یشانها خانواده
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حال به نام هماهنگی در   به غیرموجهی که تا های یناهماهنگامیدوارم در آینده، تبعیضات و 

واقعی میزان حقوق بازنشستگی به وجود آمده برطرف شود و در این مورد عدالت به معنای 

کلمه اجرا شود. امیدوارم هیچ قانون و مقرراتی که به نحوی در سرنوشت بازنشستگان مؤثر 
است بدون تأیید و تصویب از جانب مقامات سازمان بازنشستگی کشوری به مرحله تصویب و 

 آنچه هست بیشتر نکند. را از ها یناهماهنگاجرا نرسد و 

اند این است که کار خود را با عشق  به همکاران عزیزی که در این سازمان مشغول ام یهتوص

زیرا به نظر حقیر این سازمان خانه عشق است و خدمتگزاری ؛ تری انجام دهند و عالقه فزون

تعالی. این نکته را هم باید عرض کنم که ممکن است بعضی مطالب را  در آن مورد عنایت حق

و کامل بیان شود. ضمناً همه  یدرست بهرار گفته باشم تا موضوع به لحاظ اهمیت به تک
عرض کردم و سند کتبی در اختیار نداشتم لذا ممکن  ام حافظهبر   موضوعات را صرفاً با تکیه

ران است بعضی ارقام و مطالبی که عرض کردم دقیق نباشد. در خاتمه توفیق شما و همه همکا

 رم.ت داعزیزم را از درگاه احدیت مسئل
 

 بسیار ممنون و متشکرم.
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 د.ییبفرما یلطفاً خود را معرف

 التم را در رودبار گذراندم.یتحص در رودبار. 9350رضا کاظمی تکلیمی هستم، متولد 
 

 چه سالی وارد سازمان بازنشستگی شدید؟
ن یپنجم یردم و سازمان بازنشستگکار کزمان انقالب شروع به  9354؛ من از سال 9363

 دستگاه من بود.
 

 د؟یداشت هایی مسئولیتقبل از سازمان چه 
 یابیمقام ارز ، بعد قائمیدر جهاد سازندگ بعد از آنمشغول بودم،  یته انقالب اسالمیمکابتدا در 

 بودم. یپاسداران انقالب اسالمربال شدم و سپس عضو سپاه ک 85لشگر 
 

 شدید؟ یچطور وارد سازمان بازنشستگ
، دانشگاه شهید بهشتی قبول شدم، از طرفی در سپاه شرایطی یور سراسرکنکدر  9368سال 

 عنوان عضو سپاه میسر نشد. برایم پیش آمد که دیگر ادامه خدمت به
 

 قبول شدید؟ ای رشتهچه 
ساکن تهران شدم انگیزه خاصی هم نداشتم. چون جانباز و  زبان انگلیسی؛ از شهرستان آمدم و

عنوان کارشناس از مهرماه  د به سازمان بازنشستگی معرفی کرد و بهیرزمنده بودم بنیاد شه

 مشغول کار شدم.
ه بعدها کده بودند حکم مدیرکل امور اداری را یه از من دک یردکبا توجه به عمل ماه بهمن

 ردند.کم صادر یل شده است، برایاداری مالی تبدبه مالی و امروز معاونت 
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 د؟یشناخت داشت یقبل از آمدن به سازمان از بازنشستگ
! در همان سن مسئولیت اداری و مالی سازمان را یساله بازنشسته شد 83 گفتند میر؛ همه یخ

 یهم به آقا ها خیلیسالگی تقریباً محال است.  83ن امر با سن یبر عهده گرفتم که امروز ا

 ن جوان و مجرد است.یگفتند ا ییربالک
 

 ه بود؟کرعامل سازمان یآن زمان مد
مقام  آقای سید حسین کربالیی تفتی، معاون ایشان هم آقای بابائی بود که بعدها چند دوره قائم

 ران است.یمه ایبود و امروز هم معاون ب یستیبهز
 

 د؟یردکجا شروع کارتان را در سازمان از ک
سال از انقالب گذشته، وزارت دربار منحل شده  3-5ارشناس بودجه و تشکیالت و آمار بود. ک

دستگاه  یک یمنتقل شده بودند. بازنشستگ یارمندان دربار به سازمان بازنشستگکو بخشی از 
بدون  یمرخص شود میومت مجدداً عوض که حکنیر اکروها با فیاز ن یبود اما برخ یسنت

 رو شدند. هساله روب 83جوان  یکبرگشتند با  یحقوق گرفته بودند، وقت
 

 شناختند؟ آقای کربالیی از قبل شما را می
اد به من گفت اینجا ینامه به من داده بود. بن یکاد یب بودم و فقط بنیر؛ من در تهران غریخ

 انقالب را بلد بودم، به احتیاج دارند. گفتم چه جور جایی است؟ گفتند میدان انقالب. میدان
وزیری، سازمان امور اداری و ... را  د مثالً نخستیاد شهیردم. بنکخانه هم نزدیک بود و قبول 

 جا باشم.کم تفاوت نداشت یار بودم و براک. من اهل داد میشنهاد یپ
 

 د؟یشد یمعرف ییربالک یبه آقا یلکریمد یچطور برا
ای  خورد. اتاق من آشپزخانه ؟ به دردت نمییچرا به اینجا آمد گفت میگروه بودجه مدام مدیر

هفته مدیر بودجه گفت بیا اتاق من  8سته بود. بعد از کش یصندل یکز و یم یکشده با  کاشی
 رفتند.یو من را پذ رفت میرون یاد بیبنشین. خودش هم ز

آمدم و رفترا در  9355گران برسانم قانون استخدام کشوری یاینکه خودم را به سطح د یبرا
قانون استخدامی  51ماه وقتی در جلسه مثالً بحث ماده  8ه با اتوبوس بود حفظ کردم. بعد از ک

کنند. جزو وظایف اداری من نبود  در مورد مرخصی بدون حقوق صحبت می فهمیدم می، شد می
ج را هم به من داده یو بس داشتم و مسئولیت جذب، جبهه و جنگ یاما بیشتر مسئولیت پرسنل

که رئیس  61ماه آقای کربالیی اعتماد کامل پیدا کرده بود. جوری که سال  5-6بودند. بعد از 
ای نبوده هر چه بوده شما بودی. جبهه را هم  اهلل دهقان گفت کربالیی کاره بعدی آقای عزت
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ت داشتم. یو مسئول رفتم میرا  ها عملیاتنجا بودم، همه یماه ا 3و  رفتم میماه  3ردم، کرها ن
 هم عزل شدم. 9361سال 

 

 اضافه شد؟ یر ادارییادتان هست چه سالی، نام مالی به مد
 که جنگ موشکی اتفاق افتاد. 9365سال  کنم میفکر 

 

 داشت؟ ای گستردهالت کیتش یآن زمان سازمان بازنشستگ
بازنشستگی یک معاونت به نام ار انقباضی بود اما بعدها توسعه پیدا کرد. سازمان یتشکیالت بس

 کنم میر که فکدانشگاه تهران بود  روی روبه یجاریساختمان است یک معاونت اجرایی داشت،
د، ما ینکه یا تخلیاد شود یا اجاره زی گفت میمدام  کو مال دادیم میتومان اجاره  30-50ماهانه 

 وزیری نخستات س سازمان با موتور به جلسیرئ یجنگ است و ... . حت گفتیم میهم 
 .رفت می

 

 د؟یاد داریارمندان را به کتعداد 
 م.یرو داشتینفر ن 330-350ه حدود کپست ثابت سازمانی بود  500حدود 

 

 د؟یداشت یندگینما ها استاندر 
پرسنلی از  های پروندهوانت  8-3ر؛ چهارراه لشگر در پست مرکزی وانت داشتیم و روزی یخ

نفر در  80ه کم یارمند داشتک 35با حدود  ای دبیرخانهنجا ی. اآوردند میهای اجرایی را  دستگاه
قوه داشتند.  چراغ ها بایگانهمه  رفت میبرق  ین بود و وقتیرزمی. زکردند میار ک یگانیبا

مربوطه مثل درآمد  های مدیریتآنجا به  از یزکرخانه مریس دبیو رئ آوردند میها را  پرونده
 .داد مینه ارجاع یهز

 

 ؟شد میارمند ثبت کد در پرونده یبا یه هر اتفاقکاست  ای دورههمان 
من  .و سرگردان بودند آمدند میاستثنا هم نداشت. مثالً خانواده شهید بهشتی یا شهید مطهری 

 باشند. کیکردم تا تفکآبدارخانه را مخصوص خانواده شهدا  یکاز جانبازها را مسئول و  یکی
 

 ؟آمد میبرگ هم به سازمان  یکساالنه،  یام ساالنه و ارتقاکاز اح
 س( نبود همه کارها کف یو تکنولوژی )حت افزار نرم. آن زمان شد میشکل انجام  8به 

آن   . ما بعد از چند سال توانستیم از مخابرات و اداره پست فکس بگیریم،شد میدستی انجام 

حضور  ها ییامریکا 50کردیم. از دهه  رد آن تعجب میکارکهم حوزه ریاست داشت و ما از 
داشتند و سرورهایی را گذاشته بودند که بتوانند کارها را کامپیوتری انجام دهند اما بخش آمار 
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و بعد به  کردند میارمندان پانچ ک، خواستند میاطالعات شکل نگرفته بود. اگر پرینت  یو فناور

 .بردند میسازمان برنامه 

. یک شد میبرگ صادر  4در  اش کارگزینیحکم  شد میآن زمان هرکس کارمند دولت 
  رفت میریزی نیروی انسانی  سازمان امور استخدامی کشوری دفتر آمار و برنامه ینسخه برا

ش و یب افزایه و گروه بود و در جنگ ضریه بدانند شخص پایه گرفته است )آن زمان پاک

 سال جنگ اصالً افزایش  2نداشت(. در طول  یوجود خارجاصالً  ه امروز هست،کسنوات 

 سال  8یا  آورد میارمند مدرک تحصیلی کحقوق برای کارکنان دولت اتفاق نیفتاد. اگر 

تک  300یا  800. مثالً گرفت مییک گروه  گذشت میه کسال  5گرفت.  یک پایه می گذشت می

 .افتاد میتومان این اتفاق 
ه تمام آن را ک آمد می یبسته به خودش پرونده قطور شد یمزمانی که شخص بازنشسته 

. آیا از ابتدا احکام درست صادر شده؟ ایشان کارمند کرد میکارشناس باید پرونده خوانی 

به حساب صندوق بازنشستگی  49درصد ماده  225رسمی هست؟ کسور بازنشستگی نزدیک 
. کردیم میرونده بازنشستگی را رسیدگی زهرا، ما پ قبل از بهشت یواریز شده؟ و ... . به عبارت

. مثالً حداقل حقوق کرد میسال در میان دولت فقط حداقل را اعالم  8هر سال یا هر 
 تومان اما دیگر حداکثری وجود نداشت. 8300ا ی 9200بازنشستگی 

 

ه خالصه پرونده تازه ی، بعد از تهشد می یو بازخوان آمد میشور کل کاز  ها پروندهتمام 

 ؟شد میآغاز  یفن امور
 بله.

 

 ؟کشید میاحتماالً تا چندین ماه طول  فرآینداین 
ست و یسور فالن ماه مشخص نک. مثالً خورد مینقص داشت و برگشت  ها پروندهخیر؛ برخی 

 .گشت برمیو  رفت مین بار یپرونده چند یک گاهی د،یسند بفرست
 

 در این فاصله بازنشسته حقوقی نداشت؟
. آمد می یریگیپ یخود فرد برا یو گاه گرفتند میرر تماس کمضیقه بودند، مر؛ واقعاً در یخ

 .کردند می کمکداشتند و  هایی دلسوزیارمندان کزمان جنگ بود، 
 

 امد؟یش نیپ یدادیاعتراض و دادوب
قران  9سال  2انقالب و جنگ، انتظارات مردم کف بود. حقوق کارکنان دولت  یخیر؛ در فضا

ان یهم اضافه نشد، دنبال این نبودند. بحث مقتضیات زمان است. فرزندان، بستگان و آشنا
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ن بود. آن زمان همه کاالها کشان ممیخودشان در جبهه و جنگ بودند به همین دلیل تحمل برا

 .ماندید میسال در نوبت  8-3ا تلویزیون باید ییک ضبط  یبرا، کردید میرا کوپنی دریافت 
 

 عزل شدید؟ 1369د سال یفرمود
مدیر  سازی جانشینبله؛ فضای کاری صندوق تغییر کرد. در همین فاصله احساس کردیم برای 

( گفته بود استخدام ممنوع مگر 63تبصره سال  کنم میر کد نیرو تربیت کنیم. طبق قانون )فیبا
ماه متناوب در  98ماه متوالی یا  1م بودند، یا که ککسانی که تحصیالت کارشناسی داشته باشند 

. تعداد گرفتید میها باید مجوز  جبهه باشند، یا خانواده ایثارگر باشند. برای استخدام غیر از این

صورت آزمایشی  راحتی انجام و فرد به حل گزینش بهمتقاضی هم کم بود و بعد از آزمون مرا

. بعد از مدتی احساس کردیم کسانی که تحصیالت دانشگاهی دارند هم شد میمشغول 

دوره دیپلم استخدام کردیم و با مرکز آموزش مدیریت  8مشکل ما را حل کنند،  توانند نمی

ها اجازه داده بود که قرارداد  تازگی به دستگاه دولتی قرارداد بستیم )سازمان امور اداری به
کاردانی بودیم. بعدها دوره  های دورههای کاردانی ببندند(، ما از اولین برگزارکنندگان  دوره

 لیسانس هم برگزار شد.
و دورنمایی برای چند دوره آینده سازمان ترسیم کردیم. بخشی از  انداز چشمبه عبارتی ما 

 زاده ابراهیمتحصیل را ادامه دادند، مثل آقای  ها دورهمدیران امروز سازمان بازنشستگی در همان 

با لیسانس حسابداری استخدامش کردیم. کسانی که با دیپلم  9366یا خانم عطاریان که سال 
، از آن گروه هم کسانی موفق شدند خواندند مید و سه روز درس کردن آمدند، سه روز کار می

 که از دبیرخانه و بایگانی شروع کردند و کار را یاد گرفتند.
 

 بودند؟ تر موفقفرمودید کسانی که از بایگانی شروع کردند 
توانست پرونده را تشخیص و ارجاع دهد. ابتدا باید  بله؛ چون پرونده خوانی بلد بود و می

 دانستند میآمد از طریق آنان  رجوع می کردند بعد که ارباب دفاتر اندیکاتور و اندیکس ثبت می
 خورده یا به استان رفته است.  که پرونده کدام دفتر است یا برگشت

 

 ؟خورد میاستان برگشت اگر پرونده نقصی داشت به 
و باقی پرونده  کردیم می، حکم نهایی را صادر داشتیم برمیبله؛ ما یک خالصه پرونده از احکام 

 .گردانیم برمیرا به دستگاه خودش 
 

 گرفت؟ فضای زیادی می مرور به ها پروندهاین خالصه 
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ها را عوض کنیم.  کم دیدیم مثل سیل آمده و دیگر فضا نداریم، ناچار شدیم شیوه بله؛ کم

کنیم و برخی کاغذها را امحا کنیم، یعنی  تر خالصههم  مسئول اداری و مالی گفتم باز عنوان به

، حتی به اسناد شد میبخش امحا را تقویت کردیم. امحا باید با سازمان اسناد ملی هماهنگ 
 9309شاه برخوردیم، چون دایره تقاعد ابتدا در قوس  جالبی مانند سند ازدواج دختر ناصرالدین

 و ... هم آنجا پرونده داشتند. ها پهلویو  ها قجریاین صندوق تشکیل شده بود و 
 

 چه سالی بود؟ ها سازی پاکاین 
سه دستگاه سنگین یعنی شروع شد. خصوصاً  9365-66فکر کنم  ها پروندهکردن  سبک

وابسته  های سازمان، وزارت دارایی و وزارت بهداشت و درمان را داشتیم که وپرورش آموزش

 فراوانی هم داشتند.
 

 ها را کامپیوتری کنید؟ آن زمان به ذهنتان نرسید این
افزاری نبود، بحث میکروفیلم و میکروفیش تازه مطرح شده بود.  افزاری و نرم امکانات سخت

قدر بودجه نداشتیم که سیستم را ریلی یا دورانی کنیم، البته زمانی این کار را روی  حتی آن
نبود که تکنولوژی فراوان و در  ای دهه 60بخشی اجرا کردیم اما مشکل ما را حل نکرد. دهه 

 باشد. اختیار
 

 ؟شد نمیگم یا فرسوده  ها پرونده
و هر  زدیم می. مهر مثلث شد میبرای اینکه پرونده به سرقت نرود و گم نشود پشت نمره 

 سوزی آتشاست. در مورد موش و  طور همینپرونده شماره داشت، پرونده پرسنلی کشور هم 
و  نشانی آتشصورت سنتی بود. برای مثال کپسول  اما به شد میو ... هم اقدامات احتیاطی انجام 

 داشتیم. آن زمان قطعی برق بسیار زیاد بود. شن کیسه
 

 شرایط جنگی هم بود.
 را در بغداد زده بودند. ها آنهواپیماهای ما سازمان بازنشستگی  9366بله؛ جالب است، سال 

 

 اتفاقی بود یا با برنامه؟
 ندهند تا بزنند. زمان  ها آناما ما اقدامات احتیاطی داشتیم که گرای ما را به  دانم نمی

 که هواپیمای دشمن فالن نقطه را بزند، متأسفانه  دادند میقوه عالمت  جنگ برخی با چراغ
 متری کرمانشاه  2 های موشکاین مسائل بود. مخصوصاً اینکه اولین موشک تهران )بعد از 
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 متر فاصله داشت. درست نبش  200خورده بود که با ما حدود  بادآ بهجتو دزفول( به 

 خورد.خان  کریم ـحافظ 
 

 اقدام احتیاطی برای بایگانی انجام دادید؟ ها بمباراندر 
بایگانی در زیرزمین بود و ما احساس امنیت داشتیم، جنگ که تمام شد بایگانی را به طبقه دوم 

اینکه به هر بایگان یک  رغم علیدر پایین خیلی سخت شده بود  ها بایگانآوردیم. کار برای 

و مشکالتی بود. همه  گرفتند میها و ... سل  ، به خاطر آلودگی پروندهدادیم میبطری شیر 

زیرزمین را رستوران کردیم )آن زمان  9364گفتند ما را از زیرزمین نجات دهید. سال  می

کردند که اوایل انقالب همه را جمع کرده بودند(.  رستوران باب نبود و فقط چند دستگاه باز

همه وسایلمان )کپسول و تجهیزات آشپزخانه( را به بیمارستان سقز دادیم چون  9363سال 

 قرار نبود نهار بدهیم. دلیل دوم انتقال بایگانی این بود که اگر برق نبود مشکل کمتر باشد.
، برای مثال در رفتند میبه جبهه صورت خودجوش  زمان جنگ بخش اعظمی از نیروها به

اتوبوس  8عملیات مرصاد یک اتوبوس کامل به شلمچه رفتیم و من هم مسئولیت داشتم، بعد 
شده و زمان کار است. نیروهای   دیگر هم آمدند. بعد از جنگ احساس کردیم فضا عوض

ایثارگرمان که تحصیالت پایینی  980-30منطقه را فراخوان دادیم و در اولین قدم برای حدود 
آموزشی برگزار کردیم. ارتقای تحصیلی برایمان  های کالساتاق خالی کردیم و  5داشتند، 

روز مرخصی  5دهیم و  خیلی مهم بود و گفته بودیم هرکس پایه تحصیلی بیاورد پاداش می
 .زدیم میدادیم که برود درس بخواند و نامش را در تابلو اعالنات  می

 ر همین فاصله آقای کربالیی و دیگران توضیح دادند و احساس کردیم باید بر اساس د
ها  گذاری کنیم. آن زمان بانک قانون خدمات کشوری وجوهمان را سرمایه 909یا  900ماده 
 باید به ما پول هم بدهید.  داریم میگفتند چون پول شما را نگه  ، میدادند نمیپول 

آنجا اموال  بود که از 28معروف به تبصره  ای تبصرهیری کردیم. مطالباتمان را پیگ کم کم
گرفتیم. واقعاً نقش آقای کربالیی اینجا بسیار خطیر بود. جلساتی با آقای میرحسین  ای مصادره

 سال مطالباتی داریم، زمان جنگ بود و دولت  80-30موسوی گذاشتند و گفتند ما در این 
زمین و ساختمان هم گرفتیم. همین ساختمان  کم کمدهیم.  پول نداشت گفت به شما کاال می

گذاری کردند خریدند،  میلیون تومان قیمت 43سازمان بازنشستگی در خیابان فاطمی را 
 بود که آنجا  هایی شرکتپارکینگ هم داشت. اولین مشکل ما بحث تخلیه خانوارها و 

 9364و اموال شد و نهایتاً سال  گذاری سرمایهوارد بحث حوزه  صندوق کم کمساکن بودند. 
 وجود داشت. گذاری سرمایهمعاونت اجرایی و  8گذاری ایجاد شد. به عبارتی  معاونت سرمایه
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 هم در همین برش زمانی داشت؟ گذاری سرمایهشرکت 
اداره کل، شامل  8با  گذاری سرمایه. معاونت شد میبله. اول باید تشکیالت درست 

 گذاری سرمایهاولین مدیرکل  کنم میو ذخایر و اداره کل مجامع تشکیل شد. فکر  گذاری سرمایه

هم آقای پریزاد از نمایندگانی بود که رأی نیاورد، مدیرکل مجامع هم یکی از آقایان شد، آقای 
ا شد. آن زمان ما فقط گذاری م غالمحسین امیری شد که از شهرداری آمده بود و معاون سرمایه

و  اش رهبریکه اینجا  کردیم مییک ساختمان استیجاری داشتیم و باید تشکیالت را اصالح 

 آنجا عملیات و اجرا باشد.
 

و معاون  شود نمیبه یاد دارید این ایده از کجا آمد؟ در برخی کشورها شرکت ایجاد 

 .دهد میاقتصادی امور را انجام 
اینجا معاونت درواقع ستاد است. موانعی وجود دارد که اولین آن نحوه جذب و پرداخت و 

را با حقوق کم به کار گرفت، همچنین  گذاری سرمایهیک مدیرعامل  توان نمیدریافت است. 

 باید طبق قانون مجوز استخدام گرفت و پست ثابت سازمانی وجود داشته باشد.
 

 مدیره مطرح شد؟ همان موقع در هیئت ها بحثاین 
 . اولین شخصی گذاری سرمایهبخش شد، یکی ستاد و یکی شرکت  8بله؛ به همین خاطر 

فرد داشت اول لیسانس  که واقعاً ورود کرد آقای کربالیی بود، ایشان چند ویژگی منحصربه

هتر از ما قدر آب و زمین را ب گذاری سرمایهادبیات داشت، دوم یزدی بود و در حوزه 
 .دانست می

 

 .شدند میبه سازمان واگذار  ده زیان های شرکتاین بود که  ها بحثیکی از 
صندوق بازنشستگی واقعاً از صفر شروع کرد و شعارش کاچی بهتر از هیچی بود. دولت 

تر بود، حاال به ما زمین و ساختمان و  جنگ برایش مهم های هزینهشرایط سختی داشت و 

بود.  سازی عروسکای ما اولویت داشت. اولین چیزی که به ما دادند شرکت ماشین بدهند بر

ضررده بود اما آقای کربالیی گفت زمینش ارزش دارد، این را بگیریم بهتر از این  دانند میهمه 
 است که چیزی به ما ندهند.

)پشت سد کرج( و  اسکی آب. سازمان بازنشستگی شرکت 9361برسیم به سال 

خوب گرفته بود. بحث پول که آمد  های ساختمانداشت و در خیابان فرشته  سازی عروسک

دیگران گفتند ما هم شریک و منجر به اختالفاتی بین رئیس سازمان بازنشستگی با سازمان امور 

 استخدامی کشور )آقای رضوی( شد.
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 دگرفتن نمیکار  سری نیروها اضافهیک 9365ی خراب بود که حوالی سال وضع سازمان طور
اما نوشتم  دادند میروز پاداش  5به ازای هر ماه باید  رفتم میکردند. مثالً من به جبهه  و هبه می

کار نگرفته  همه را به جبهه و جنگ واریز کنید. زمانی چون ماشین نداشتیم تعدادی که اضافه
شد  98ساعت ضربدر  980بودند مثل من، آقای کربالیی، آقای مسافری و ...، اسم نوشتند 

ها را حساب کردند به اسم ما، امضا کردیم و یک پیکان برای  کار. این ساعت اضافه 9550
هم داشتیم، حاال دستگاه طمع  ای مصادرهفرق کرد. ماشین بنز  قصه 61زمان خریدند اما سال سا
را بدهید  اسکی آبکه شما پول و ثروت دارید، ماشین و ساختمان و هتل واریان پشت  کرد می

که اختالفات مالی منجر به  گرفت میاستفاده کنیم و ... . تازه سازمان بازنشستگی داشت جان 
رئیس و آمدن آقای دهقان شد. اینجا اولین تنش بین نیروها و مدیریت پیش آمد. چون تغییر 

، جانبازان و خانواده شهدا بود. آقای دهقان عضو ها رزمندهآقای کربالیی مدافع ایثارگران، 
تا اتوبوس کارمندان برای اعتراض به این تغییر جلوی سازمان  8رئیسه مجلس بود. اول  هیئت

 فتند و تغییر مدیریت به مجلس کشیده شد.امور اداری ر
 

است، شما مورد دیگری هم  ای سابقه بیاعتراض کارمندان برای تغییر رئیس کار 
 ؟اید شنیده

است. سازمان بازنشستگی از فضای سنتی به انقالبی تبدیل شده بود، طوری که  سابقه بیبله؛ 

این زمین مال ماست و آمد  گفت میمیلیون تومان خریدیم، سپاه  85وقتی ما شهربازی را 

 ها آنهای  نفری با چوب جلوی سالح 900ایثارگر ما  های بچهدیوارمان را تخریب کنند اما 

بود، مجردها را به  ها خانوادهایستادند. سازمان به دنبال ایجاد فضای فرهنگی و راحت برای 

بازی  ها بچهو  نشستند می ای شهگوو  آوردند می وپنیر نان ها خانواده، دادند نمیشهربازی راه 
شهربازی بود، یکی لوناپارک در چمران که مصادره بنیاد شهید بود و  8کردند. در تهران کالً  می

 یکی هم همین.
الهیات داشت و نماینده ادوار بود اما رأی نیاورده بود و برای  لیسانس فوقآقای دهقان 

این بود که همه طرفداران کربالیی هستند  ریاست سازمان بازنشستگی آمد. ذهنیت ورود ایشان

بود همه ما عزل  حساب ذیجز خانم عطاریان که معاون  و بنا این بود که همه عزل شوند، به

 شدیم.
 

 شما کارمند سازمان بودید؟
 برگشتم. 9631رفتم تا  9631سال  کم کممدیر بودم که حکم مشاور به من دادند. 
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 چه سالی عزل شدید؟
 .9611 ماه بهمن

 

. آیا درست نشینید میدر نگهبانی  روید میشما گفته بودید،  گفت مییکی از دوستان 
 است؟

کاری به من بدهند در  ، وزیر خوبی هم هستم. هرام خوبی، نظافتچی ام خوبیبله؛ من نگهبان 
 .دانم نمیخودم  شأن کسرآن موفقم و اصالً 

 

 اندازی( مطرح بود؟ سازمان )پوستزمان آقای کربالیی بحث تغییرات ساختاری در 
 .60بله؛ مخصوصاً اواخر دهه 

 

 دوره اول که در سازمان بودید توانستید صورت مالی تنظیم کنید؟
 نبود،  گذاری سرمایهیکی از معضالت صندوق تنظیم صورت مالی بود. آن زمان که بخش 

 . دقیقاً هزینه پرسنلی جاری ما آمد میداشتیم که در بودجه سنواتی دولت  ای هزینهدرآمد و 

 اما درآمد  دانستیم میماده بود، هزینه پرداخت حقوق بازنشستگی را هم  80فصل و  5در 

انفرادی  ها حسابهم شفاف نیست. یکی از معضالت همین است چون  اآلنشفاف نبود 
اب و ریزد به حس میلیارد می 90 وپرورش آموزش. دهد میچه کسی کسور  دانیم نمینیست، 

فرد را رصد کرد. باید کنترل منابع را داشته باشیم. یکی از  توان نمیکه  دهد مییک لیست کلی 
اختالفات من با مدیریت آن زمان مسئله مدیریت بر مشترکین بود، اعتقاد داشتم اگر کسی پولی 

 باید به نام و مشخصات خودش بیاید و اگر فردا مرخصی بدون حقوق  کند میبه ما پرداخت 

ها  گرفت، انفصال خورد یا بازخرید شد حسابش را داشته باشیم. متأسفانه برخی از دستگاه
 همکاری نکردند و حتی پای وزارت اطالعات را وسط کشیدند. وپرورش آموزشازجمله 

 

 خزانه چطور؟
خیلی کاری ندارد. در یک برش زمانی در زمان آقای ثابت پول به خزانه وارد  اآلنخزانه 

 .شود نمی
 

 خزانه حاضر شد کسورات و مطالبات را در اختیار سازمان قرار دهد؟
خزانه سهم کسور  8یکی شماره  کنم می. ما سه حساب داشتیم، فکر رفت میپول ابتدا به خزانه 

و یکی هم برای  شد میدولتی واریز  های شرکتپول  59بازنشستگی کارکنان دولت بود. یکی 

جدا نگهداری  ها حسابکه مجلس تصویب کرد، این  9355/  3/ 39بود. در قانون  ها شهرداری

 که بعدها یکی شدند. شد می
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 گذاری سرمایههم اصالح ساختار شکل گرفت هم خیزشی در حوزه وجوه  60اواخر دهه 
 های گامباعث شد  3این  پیش آمد و هم طرح این مسئله که مطالبه داریم واقعاً شکل گرفت؛

بعدی روسا در این مسیر باشد چون راه دیگری نبود. اگرچه اصالح قانون بازنشستگی فصل 
بحث باعث ورشکستگی صندوق  8شکل گرفت و صندوق بیشتر حمایتی شد.  کم کمهشتم 

شده، یکی قوانین حمایتی و دیگری انتصابات نادرست در رأس هرم. صندوق به یک بالش 
تبدیل شد. همیشه به شوخی به  داری شرکتداری و  مالکو سپرده و وجوه ا گذاری سرمایه

تندیس شما را جلوی سازمان بگذارند چون بانی  شود میهم  گویم میآقای کربالیی 
شما را اعدام کنند چون باعث شدید یک حیات خلوت در  شود میبودید و هم  گذاری سرمایه

 کشور ایجاد شود.
، از محل فروش کاغذ کردیم میرا هم حساب هدف اول اصالً این نبود، ما تا ریال آخر 

. کردیم میباطله و تمبرهای باطله )برخی کلکسیون مهر و تمبر داشتند( نیروهای جبهه را اداره 
یک نفر آمده و صندوق را به  دیدیم میخیلی سخت بود که آن شرایط را تجربه کردیم و بعد 

 .برد میتاراج 
  ها نصب و در عزلبه اصالحات ساختاری دارد.  امروز صندوق ناتوان و نازا شده و نیاز

 باید بسیار دقت شود، نیروها باید هم تعصب سازمانی داشته باشند و مدیر خوبی باشند و 

این صندوق صندوق مقامات است، شاید مبدی اولیه آن در  گویند میبتوانند هدایت کنند. 
 سفیدها یقهایجاد کنند. باید جلوی برای خودشان امکانات  خواستند میهمان زمان قجر بوده که 

 را گرفت.
امروز متأسفانه صندوق تبدیل به مسابقه شده، چون میانگین دو سال آخر خیلی مهم است، 

سقف دارند اما  ها صندوقدنیا  جای همهکنند پست بگیرند. از طرف دیگر،  همه سعی می
میانگین  جای بهعلمی و قضات در ایران سقف صندوق را سوراخ کردند. قضات  اعضای هیئت

و این برای کشور فاجعه است.  شوند میدو سال آخر، با آخرین حقوق و مزایا بازنشسته 
ناروا هست و رانتی شده برای برخی  های تبعیضصندوق بین نسلی و متعلق به همه است اما 

، جواب دهم میعلمی شریف هستم و کسور بیشتری  من هیئت گوید مین کشور. مثالً فرد مدیرا
 9درصد شما برای دولت بیش از  9325. دهد میاین است که دولت در قبال شما بیشتر از این 

 هزار تومان. 930 شود میاما برای طبقات پایین،  شود میمیلیون تومان 
قانون مدیریت خدمات کشوری  909د، ماده مسئله بعدی که باعث نابودی صندوق ش

صورت قراردادی،  جمهوری سه کارشناس حقوقی به بود. در دفتر ریاست 2/4/9326وبه مص
عضو صندوق شود اما دیگران  تواند میپیمانی و دائمی هستند، گفتند آنکه رسمی است 
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 ها خروجیکردند و صندوق را قطع  های ورودییعنی  و باید تأمین اجتماعی بشوند؛ توانند نمی
هم همخوانی ندارد. یک بخش مهم از  را هم با قوانین حمایتی و ... بر هم زدند لذا این دو با

 اصالحات پارامتریک را باید مجلس انجام دهد.
 

 برداشتن سقف چه سالی بود؟
 دانم. اواسط دهه هفتاد. دقیق نمی

 

 این سقف برقرار بود؟ 45در قانون سال 
همیشه حتی مصوبه شورای انقالب را داریم که همیشه سقف برقرار است. تعیین حداقل و 

 مباالتی بیوزیران است. متأسفانه دولت قبل  هیئتحداکثر حقوق شاغلین و بازنشستگان به 
 وقت اعالم نکرد. اما حداکثر را هیچ کرد می، حداقل را اعالم کرد

 

 برابر است. 7داشت؟ چون تأمین اجتماعی  ای ضابطهوانین قبل در ق
هزار تومان بود که  450برابر حداقل است. مثالً پارسال بود  4 اآلن 46تبصره ذیل ماده  اآلنبله؛ 

مند شود.  کس نباید بیشتر از این نه کسور بدهد و نه بهره هزار تومان هیچ 850میلیون و  5شد 

 .کند میتأمین اجتماعی کامالً این را رعایت 
 

 برابر بود؟ 7عدد  45در قانون سال 
خیر؛ آن زمان نبود. شورای انقالب هم گفته بود حداکثر را دولت تعیین کند. اینجا هم در 

حقیقت همین است. دولت آقای روحانی هم سال اول خدمتش اعالم کرد و سقف گذاشت اما 
وردارند هم در قوه مقننه هفته فشار ... . چون بخشی از کسانی که از این مزایا برخ 8بعد از 

کار درست انجام شود.  دهند نمیو اجازه  آوردند مینفوذ دارند هم در قوه مجریه، فشار 

 .دانند میسفیدها صندوق را ملک خودشان  اصطالحاً یقه
 

مالی زمان ایشان بوده اما آقای کربالیی گفتند  های صورتگفتند اولین  آقای ثابت می
 داشت. زمان ایشان هم صورت مالی

)سازمان امور اداری آن زمان(  ریزی برنامهنفره داشت که سازمان مدیریت  3-5صندوق مجمع 

گفت صورت مالی نداشت، داشت اما آنچه آقای ثابت  توان نمیو وزارت اقتصاد و دارایی بود. 

 هایی دستگاهاز منظر کیفیت تهیه و تنظیم متفاوت است. مجمع سازمان بازنشستگی از  گوید می
و هم اختیاراتی در قالب احکام به رئیس سازمان  کرد میهم بودجه تصویب  هرسالهبود که 

 کردند. بازنشستگی ابالغ می
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گفتند ما صورت نداشتیم، حساب داشتیم که خیلی مهم نبود،  برخی کارمندان هم می

 .کرد میچون دولت تأمین 
ند؛ چون مدیر دولتی مدیر شرکت ک تواند نمیهم همین است. چرا صندوق  اآلن 909ماده 

هزینه است، مدیر درآمد نیست. الزامی ندارد سازمان منابع و مصارفش را تنظیم کند، اگر کم 
. در قانون برنامه پنجم در فصل سوم کند میبیاورد طبق همان ماده دولت از پول نفت تأمین 

بازنشستگی شد اما متأسفانه دولت به  های صندوقبه تعادل منابع و مصارف  ای اشارهاجتماعی 
کردن نبود. فضا فضای اجرای قانون نبود وگرنه قانون وجود داشت و نقص  دنبال عملیاتی
 قانون نداشتیم.

اداره شوند  ای بیمهها منطبق بر محاسبات  بنا بر این بود که بر اساس منابع مصارف صندوق
های حمایتی این  برود دستگاه 9323، 898000حمایتی بر اساس قانون ساختار  های سیاستو 

جای  به ها صندوقخلط مبحث شده و  اآلنکار را انجام دهند کمیته امداد یا بهزیستی یا ... . 
نوعی جمع یا مدیریت  کنند که باید به می داری شرکت، گذاری سرمایهورود به حوزه پول و 

گرفت. در  لش خصولتی شکبخش خصوص قوت بگیرد اما بخ ها واگذاریشود. قرار بود با 
 ممنوع بود اما اجرا نشد. ها صندوقبرای  داری بنگاهقانون هر نوع 

 

فقط باید در بحث بیمه باشد یا در موارد حمایتی مثل خانه  آل ایدهبه نظر شما صندوق 
 مهر هم ورود کند؟

بحث حاکمیتی این کار که مثالً در حوزه فرهنگی اجتماعی بگوییم صندوق بازنشستگی تکلیف 
دارد به نظر من مغایر قانون اساسی است. چون هر نهاد تکالیفی دارد. مگر چند خانه مهر 

کیلومتر برو تا به خانه  5گفت  دست عصابهبه یک پیرمرد و پیرزن  توان میایجاد کرد؛  شود می
 ها نیست. هاست، تکالیف دستگاه ؟ این تکالیف شهرداریمهر برسی

 

 در بحث جشنواره و سفرهای زیارتی هم همین اعتقاد را دارید؟
اعتقاد دارم باید اجازه دهیم هرکس کار خودش را بکند. پول خوب بدهیم، بازنشسته و کارمند 

کنیم، باید  های کار را درست . ما باید پایهکند میخودش ورزش و تفریحش را مدیریت 
 بهداشت و درمانش را درست تنظیم کنیم.

 

 معتقدند تنها جایی که دارند سازمان بازنشستگی است. ها بازنشستهبرخی 
. به دهند نمیهای اجرایی وظایف ذاتی خودشان را انجام  این در کشور اپیدمی شده، دستگاه

اندازه پرداخت  وقع و بهم رونق بگیرد و حقوق بازنشستگی درست و به وکار کسبنظر من اگر 
 کیفیت باشد. هم بی شود نیازی نیست که تور مسافرتی آن
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این از ابتدا اشتباه تعریف شده است، یک مثال آن هم نماینده مجلس است، مردم انتظار 

شهر هم  ونصب عزلجا حتی در  دارند نماینده تمام مشکالتشان را حل کند، نماینده هم در همه

 و ناظر قانون است. گذار قانوناما این اشتباه است، نماینده مجلس  کند میدخالت 
 

و پرداخت حقوق،  ای بیمهخارجی هم جدا از محاسبات سخت و دقیق  های نمونهدر 

 مسائلی چون تور تفریحی و ... وجود دارد.
کننده باشد، وزارت اقتصاد و  نگاه جلو است. اول اگر قرار است دستگاه صرفاً پرداخت 8

نظر من خانه مهر فقط برای تعداد خاصی ممکن است کارا  رایی )خزانه( انجام بدهد. بهدا

ها  ؟ اینکند میهزار بازنشسته دارد، یک خانه مهر مشکل را حل  90-80باشد، در شهری که 
 هست. ها استانو کتابخانه در  شاپ کافییک نوع تبعیض یا هزینه کرد نارواست. این همه 

 

بعد از بازنشستگی هم باید با دستگاه خودش در ارتباط باشد، نظر  برخی معتقدند فرد
 شما چیست؟

های  موافقم، چون یک فرد یک تعصب سازمانی به دستگاه خودش دارد، اما برخی دستگاه

یک پسته  شان بازنشسته، بهداشت و اقتصاد اگر بخواهند به هر وپرورش آموزشبزرگ مثل 
کنند. دولت هم  مخالفت می ها آنمشکالتی دارد و  هزار پسته، این 600 شود میبدهند 

 مشکالتی در فروش نفت و تأمین بودجه دارد.
 

هم شرکت  المللی بین های نشستزمانی که در سازمان بودید در سفرهای استانی یا 

 داشتید؟
 خیر.

 

 ؟دانید میترین یادگاری خودتان را چه  در صندوق مهم تان سابقهبا نگاه به 
هم این منصب  اآلناصالح ساختار و رویکرد جذب منابع انسانی و تربیت مدیران شایسته که 

، البته متأسفانه گذاری سرمایهرا بعضاً بر عهده دارند و تغییر رویکرد صف اجتماعی به حوزه 

 گاهی حافظان منابع صندوق دیگر تعصب به صندوق را ندارند.
 

 اما موفق نشدید؟ کاری بود که دوست داشتید انجام دهید
به نظرم با توجه به مقتضیات زمان و صندوق آنچه مدنظر ما بود انجام شد. یک کار مهم بحث 

بود که بعد از ما انجام شد. از طرفی هم همیشه آرزو داشتم سازمان بازنشستگی مکان  ها استان

زیادی تحمل کردیم اما زمانی که به اوج امکانات  های سختی 60مناسبی داشته باشد، چون دهه 
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رسیدیم خودمان محروم شدیم. خوشحال هستم که سازمانی که من آن روز رفتم با سازمانی که 

و تالش  کشی زحمتهای بسیار سنگینی دارد اما به خاطر تغییر فضای  امروز هست تفاوت

وزه فنی همچنان تعصب گذشته . البته در حخورم میبرای اعتالی نظام بازنشستگی افسوس 
 وجود دارد.

 

به نظر شما ارتباط با دولت و مجلس تا چه میزان ضروری است؟ از طرفی برای حل 

 مشکالت الزم است و از طرفی ممکن است باعث ایجاد انتظاراتی بشود.
کشوری بلکه از تمام  تنها از سازمان بازنشستگی امروز سقف انتظارات نمایندگان مجلس نه

کار را  8بسا مدیران بخش قوه مجریه مقداری پرهیز دارند که  های دولتی است، چه گاهدست
کنند چیزی که  انجام دهند یکی اصالح قوانین و مقررات را ببرند مجلس چون احساس می

ارشناسی باشد و ممکن است با مداخالت غیرکرافع مشکالتشان  تواند نمیخواهند درواقع  می
بالعکس نتیجه دهد. دوم چون مرزبندی بین وظایف قوه مقننه و مجریه نیست مداخالت 

و ارتقا جایگاه به حامیان  ها نصبنمایندگان خصوصاً نمایندگان شهرستانی برای عزل و 
 بسیار زیاد است. ها شهرستانخودشان در 

معموالً این نگرانی بخش دولت را همیشه در برداشته اما اگر مجلس به وظیفه ذاتی خود 
ناظر باشد، به نظرم دولت خیلی تمایل دارد که معضالت و  گذار قانونعمل کند و صرفاً 

 های صندوقها مطرح کند و حل کند. امروز معضل  مشکالتش را با نمایندگان و کمیسیون
شود و اگر نشود ممکن است حتی مسئله امنیتی برای کشور ایجاد بازنشستگی باید بررسی 

کند. این ممکن نیست مگر اینکه ما برای کارکنان جدید دولت تنوع و تکثر در سبد 
گذار بر قانون برنامه پنجم  بازنشستگی ایجاد کنیم. این تنوع ممکن است همچنان که خود قانون

 های حسابقانون برنامه که بحث  82بند هـ ماده  درو هم  84کرده بود و هم در ماده  بینی پیش
های تجاری  بازنشستگی با بیمه های صندوقانفرادی یا واگذاری مشارکت جدی بخش 

توانند مکمل این کار باشند. معتقدم یکی بالتکلیفی اجرای قانون ساختار هست.  بازرگانی می
ود که وزارت رفاه و تعاون متکلف و تبصره ذیل آن ماده قانون ساختار این ب 94بحث در ماده 

صندوق بازنشستگی شود که این تکلیف را وزارت رفاه تا اکنون انجام نداده است.  94همه 
الزمه آن این است که ما یک ساختار رگالتوری یک دستگاهی یک سازمانی داشته باشیم که 

دهای بیمه مرکزی و بانک کننده قوانین و مقررات حوزه بیمه و بازنشستگی باشد. البته ایرا تنظیم
 را داشته باشد. ها آنمرکزی را نداشته باشد و محاسن 



 ؟دهید میبیشتر توضیح 
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)خصوصی، دولتی یا مؤسسات غیرانتفاعی(  ها بانکمسئله عمده این است که اگر در حوزه 
بخواهد اتفاقی )عزل و نصب و کاهش سود و ...( بیفتد، این سیستم رگالتوری تنظیم قوانین و 

تا بیمه تا حاال ثبت شده  30اجتماعی بازرگانی حدود  های بیمهمقررات بانک مرکزی است. در 
یمه مرکزی این قوانین و مقررات ترینش شرکت بیمه ایران است که دولتی هم هست ب که بزرگ

گانه یک خأل بزرگ داریم؛ یک  هفدهاجتماعی  های صندوق. در کند میرا کنترل و تنظیم 
نیست )معاونت رفاه وزارت تعاون کار و امور اجتماعی این کار را انجام  کننده تنظیمسازمان 

کوچک کارای چابک (. یک سازمان تواند نمیکه با توجه به حجم کاری آن، درواقع  دهد می
قانون مدیریت خدمات کشوری الزم است که بتواند  993ولی رگالتوری بر اساس ماده 

مدیره  را تنظیم کند. هرکس مدیر یا عضو هیئت شوند میای بودن مدیرانی که منصوب  حرفه
با تعهد و تخصص الزم باشد، مورد  ای حرفههای  را آدم هایی ردهنشود. بتوانیم تا  ها صندوق

 أیید آن سازمان رگالتوری داشته باشیم.ت
 

 معایب بیمه مرکزی و بانک مرکزی چیست؟
به شکل  اآلن. زمانی ریاستی بود اما هاست آنکردن  اداره اجتماعی نحوه های صندوقمشکل 

عضو  1اجتماعی چون  های صندوق. متأسفانه کند میامنا تنظیم  پارلمان کوچک است و هیئت
در آن رعایت  94قانون ساختار، قانون تجارت و ماده  94امنا دارد بر اساس قانون ماده  هیئت
مدیره و بازرس قانونی را انتخاب کنند و  یعنی اول باید صاحبان سهام اعضای هیئت ؛شود نمی

منا اول مدیرعامل و ا هیئت اما بعد اعضا از بین خودشان یا دیگران مدیرعامل را انتخاب کنند؛
ها ناسازگارند و اختیاراتشان تنظیم نشده، به همین خاطر  . اینکند میمدیره را انتخاب  بعد هیئت

معموالً با هم جدال دارند. باید در این اقدامات ساختاری و قوانین و مقررات اصالحاتی 
باشد. این ممکن نیست مگر اینکه یک سازمان کوچک و کارا  سازی شفافصورت گیرد و 

ها را بر اساس معیارهای درست تعیین کند. با نیروی کم اما متخصص و  باشد که عزل و نصب
با مجلس هم وارد مذاکره شود و چون خودش صندوق مشخصی  تواند مینخبه، این سازمان 

باید اصالح و سازوکار این باید  94ماده . شود میامتیازدهی و ... هم منتفی  های بحثنیست 
 تعیین شود.

 

 .گرفتند میها برای داشتن صندوق خودشان از هم سبقت  زمانی دستگاه
 کردند داشتن صندوق مزیت است اما بعد مشکالت را دیدند و از آن فرار کردند. بله؛ فکر می

 

 خاطره شما از سازمان بازنشستگی چیست؟ ترین تلخو  ترین شیرین
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و با تعصب سازمانی داشتم. این خاطره  پرانرژیخاطره شیرینم اینکه همکارانی بسیار خوب، 

دوره من بودند و این تعصب  61خوبی است که یک صندوق هماهنگ حداقل در سال 

سازمانی بسیار خوب بود و مدیریت خوب آقای سید حسین کربالیی در بدترین شرایط جنگی 
نه پاداشی بود  کرد میو قانع بودن و اینکه آن کارمندان با اینکه نه ضریب حقوق افزایش پیدا 

کردند و بالاستثنا همه طی فرم  زمان جنگ را تحمل می های سختیبود صبورانه  کاری اضافهنه 

و لیستی درخواست کرده بودند از همان دریافتی ناچیزشان، همیشه مبلغی به حساب جبهه و 

 اآلنا درصد راضی به این کار نبودند، من این روحیه ر 9. شاید تنها شد میجنگ همیشه واریز 

 .بینم نمی

که تغییرات صورت گرفت شاید اگر  گرفت میخاطره بد اینکه صندوق تازه داشت اوج 
. متأسفانه مدیریت خورد میتغییرات نبود، سرنوشت صندوق بازنشستگی طور دیگری رقم 

ناکارآمد صندوق را دو دهه عقب برد، البته آقای ثابت اقدامات خوب و مثبتی انجام داد. اگرچه 

در آن برش زمانی تغییر مدیریت به  رسد میهمه ادوار و مسئولین نقد وارد است اما به نظر به 
جا گذاشت که بعدها هم  هصالح سازمان بازنشستگی نبود و خاطره تلخی در اذهان کارکنان ب

 ترمیم نشد.
 

 بسیار ممنون و متشکرم.

 



 

 



 

 

 یتفت ییکربالحسین  سید وگو با آقای گفت
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 لطفاً خود را معرفی بفرمایید.
در شهر تفت از توابع یزد. در مرکز آموزش مدیریت  9385سید حسین کربالیی هستم؛ متولد 

 90دولتی لیسانس ادبیات گرفتم. شاید من از نادر مسئولین سازمان بازنشستگی باشم که از 

 و استادی به نام دکتر  خواندم یمسال قبل به دنبال این پست بودم. من شبانه درس 
بحث اساسنامه سازمان  9353سازمان امور اداری بود. سال  مقام قائمشتم که دا بخش تاجابراهیم 

 . ما نوشتند یمگاهی مطالبی  ها روزنامهبازنشستگی کشوری در مجلس مطرح بود و 

 درصد  225با استادمان صحبت کردیم که این چه خودکفایی است که کارمند و دولت باید 

  اند آمدهمبنای محاسبات اکچوئرهایی که از خارج از حقوق را بدهند. ایشان فرمود این بر
گفت  بخش تاجاعالم شده است. بحث کردیم و آخر نتوانستند حرف من را نفی کنند. مرحوم 

 اید. ، گفتم پس چرا مردم را سرکار گذاشتهدهیم یماز پول نفت 
 

 .اند کردهتوضیح دهید، متأسفانه ایشان فوت  بخش تاجلطفاً کمی در مورد آقای 
دهیم  دار، باسواد و بسیار مهربان بود. اینکه در جواب من گفت از نفت می انسانی خوب، مردم

کرد. خاطرات  قول می ها نقل گویا خودش هم به این مطلب من رسیده بود و از دیگران و دولتی
پایین را  داشتیم، دانشکده طوری بود که در خوبی از این استاد دارم. ما یک همکالسی روحانی

داد نگاهش افتاد که آن  بستند که توی راهروها سروصدا نباشد. استاد وقتی درس می می

دفعه کالس را رها کرد و رفت،  روحانی بیرون از کالس کیست، هوا هم مقداری سرد بود. یک

آقا موسوی باز  را برای حاج خارج شد اما بعد فهمیدیم رفت در ابتدا متوجه نشدیم برای چه
گذشت و همیشه حرمت  داخل بیایند. درمجموع ساعت درس به بطالت نمیکند که ایشان به 

 .داشت یمدانشجو را نگاه 
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 با سازمان بازنشستگی ارتباط قبلی هم داشتید؟
وقتی مسئول مالی اداری یک سازمان بودم در مکاتباتی که با صندوق بازنشستگی برای 

زیادی با من داشتند. حتی  ینظرها اختالفکردم،  بگیران می ها و وظیفه برقراری حقوق بازنشسته
نوشتی زیر یک نامه خطاب به مدیرکل سازمان بازنشستگی نوشتم که سازمان مفسر  بار پی یک

سازمان  در تتتشانقالب های قبل از  و موضع قانون نیست، مجری قانون است. سال
 شد. راحتی برخورد دوگانه می بازنشستگی کشوری زیاد بود و با دو فرد در شرایط مساوی، به

وزیری تشکیل  شود، به همین علت در جلساتی که در نخست می 68بحث مربوط به سال  
شد بحث اختالف رأی مطرح بود؛ یعنی با یک پرونده در یک قسمت از سازمان  می

شد و این عدم  خورد و در قسمت دیگر برخورد دیگری میبازنشستگی کشوری یک بر
بحث بر سر سازمان بازنشستگی بود که رئیس  9368آفرین بود. اسفندماه  انسجام، مشکل

سازمان امور اداری و استخدامی کشور )آقای سید منصور رضوی(، به من گفت برویم نماز 
ه اهار، من در تعجب بودم که با من چبا نماز تمام شده بود(، بعد گفت برویم ن زمان هم)جلسه 

بعدازظهر بود که مسئول دفترش گفت روزنامه اطالعات آمد، نوشته بودند  3کار دارد. حدود 
ی من عنوان رئیس سازمان بازنشستگی منصوب و مشغول به کار شد! گفتم آقای رضو فالنی به

ز ما را برای معارفه به گیرم. همان رو . گفت موافقت آن را میکارمند وزارت کشاورزی هستم
ساختمان با وضعیت بسیار بدی که  دوطبقهبازنشستگی کشوری آوردند و بازدیدی از  سازمان

 داشت انجام دادیم.
آن زمان آقای دکتر زالی )وزیر کشاورزی( خارج از کشور بود. من چون از ایشان اجازه 

. ایشان که آمدم یمو ساعت بعد به سازمان  کردم یمدر وزارت کشاورزی کار  ها صبحنداشتم، 
برگشت به من انتقاد کرد و من گفتم هنوز اینجا را رها نکردم و آقای رضوی هم گفته از 

را دارم چون آنان را از  سازمانمعاون شما موافقت گرفته است. گفتم من توانایی حل مشکالت 
ن که وزارت کشاورزی باشد شرط شناسم؛ اما برای من رضایت مسئول سازمانی م بیخ و بن می

شد که من رسماً صبح تا شب در سازمان بازنشستگی  چنین یناهست. ایشان قانع شد و 
 مشغول به کار شدم.

 

 در وزارت کشاورزی چه سمتی داشتید؟
 اداری و سرپرست طرح و برنامه سازمان جنگل بودم. و معاون مالی

 

 قبل از آن جای دیگری هم مشغول بودید؟
 سرپرست نکاچوب مازندران بودم.بله؛ 
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 ؟شود یمو بحث خودکفایی که اشاره فرمودید چطور ممکن  سازمانتعادل 
باط قبل از انقالب مسئول اداری سرجنگلداری استان تهران بودم. در مکاتبات آنجا استن

 د. ضمن اینکه فامیل بازنشسته زیاد داشتم وکردم که حقوق بازنشستگی نیاز به بازنگری دار می
امه سازمان را ببینید شرایط نهایی دور از ذهن نبود. اگر اساس در مراودات، چنین استنباط

، شوید یمراحتی قابل درک است؛ یعنی شما از مزایای کارمند دولت برخوردار  نامناسب آن به
، عالوه بر آن، مرتب قوانینی کند یمدولت از اصل حقوق کارمند، حقوق و مزایا و ... کسر 

 45بند ماده  45کرد. همان زمان بود که تبصره  را زیاد می سازمانشد که بار مالی  وضع می
سال سابقه کار، بدون  80کارمند با داشتن طی این تبصره کشوری تصویب شد؛  استخدامقانون 

 روز حقوق استفاده کند. 30پرداخت کسور، از 
 

 این مسئله زمان مسئولیت شما بود یا قبل از آن؟
قدر به مجلس رفتم و آمدم و گزارش نوشتم تا این تبصره را  خوشبختانه موفق شدم. اینخیر؛ 

 حذف کردم.
 

 زمانی که شما منصوب شدید، ساختمان سازمان کجا بود؟
مقابل دانشگاه تهران از دکتر کیانی که زرتشتی و آدم خوبی بود اجاره کرده بودند. آنجا بعضی 

را گفتند این زرتشتی راضی نیست اینجا کار کنیم. من ایشان  آمدند. می همکارها برای نماز نمی
خواهیم نمازخانه را کمی  به او گفتم می .صدا زدم و صحبت کردیم، گفت من مشکلی ندارم

دهیم؛ اما تو بیا و بر این کار نظارت داشته باش  هایش را هم خودمان می تر کنیم، هزینه بزرگ
 ایستاد و ما نمازخانه را گسترش دادیم. که این شبهه از بین برود؛ و او آمد،

 

 آید اجاره ساختمان چقدر بود؟ یادتان می
تومان در ماه بود. کارشناس رسمی دادگستری این رقم را تعیین  45000 بود و اجاره آنطبقه  4

 کرده بود.
 

 وضعیت ساختمان چطور بود؟
 روی میز، بایگانی مغشوش و کثیف و ... . ها پروندهبسیار آشفته، 

و برای گرفتن حکم تخلیه به دادگاه مراجعه کرده بود.  خواست یمآقای کیانی ساختمان را 
از ایشان تقاضا کردم تا زمانی که حکم قضایی نیامده است، اجازه بدهد از نمازخانه استفاده 
کنیم و گفت برای عباداتتان راضی هستم. سرانجام از مرجع قضایی حکم تخلیه گرفت. هر 

کردم. از  ا ادب و احترام با ایشان برخورد میکرد بسیار محترمانه و ب وقت به ما مراجعه می
 طرف سازمان بازنشستگی و سازمان امور اداری هم حکم آمد که اینجا را تخلیه کنید.
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دنبال خرید مکانی  پولی یبهمان دورانی که پرونده تخلیه در دادگاه مطرح بود، ما در اوج 
سند تفکیکی با  65یلیون تومان با م 28برای سازمان بودیم. ساختمان میدان فاطمی را به مبلغ 

اش را هم تهیه  بازسازی نقشهکاربری اداری خریدیم. به فکر بازسازی و رفتن به آنجا بودیم. 
 کردیم.

 

 چه سالی بود؟
و  ایم یدهخررا دانست ما جایی  نتصاب من بود. بعد، آقای کیانی نمیا از سه چهار سال بعد

توانستیم تخلیه  ، نمیکشید یمکرد که تخلیه کنیم اما چون بازسازی چند سال طول  مراجعه می
هم هست، ایشان راضی  المنفعه عامکنیم. با آقای کیانی صحبت کردیم که این کار خیر است و 

طبقه  8طبقه و  4میلیون تومان خریدیم. ساختمان دارای  45شد و ساختمان را به مبلغ 
به امور بایگانی بود؛ مشکل ساختمان این بود که مربوط ه یک طبقه آن کامالً زیرزمین ک

 پارکینگ نداشت.
های دولتی و بازنشستگان  ها، شرکت سازمان بازنشستگی سه صندوق داشت، شهرداری

بود؛ این  8حساب شماره  ،کشوری بودند استخدامکه تابع قانون  هایی آن حسابکشوری؛ 
گرفت، حقوق بازنشستگان از آن  با تعامالتی که با خزانه صورت می حساب همیشه قرمز بود و

شد و سهم کارفرمایی  موقع پرداخت نمی ها به شد. کسور بازنشستگی دستگاه پرداخت می
ریختند و ما اشرافی بر  را به حساب خزانه می ها پولشد.  وجه از آن پرداخت نمی هیچ به

 محاسباتش نداشتیم.
 

 به سازمان منتقل نشده بود؟ ها حساب 1354سال 
 خیر؛ در خزانه ماند.

 

 زمانی که منصوب شدید، در جریان این مسئله بودید؟
سسه ؤبایست م ها چون سهم کارمند و سهم کارفرما را می های دولتی و شهرداری بله؛ شرکت

هایش را نگه  همیشه حساببود و دار  کردیم، خزانه امانت جا به خزانه بدهد، کنترل میکی
 خواند. هایش با ما می داشت و معموالً حساب می

 

 درواقع گردش پول فقط بین دستگاه و خزانه بود؟
هم درست کرده بودیم. مثالً شهرداری اصفهان این مقدار  ییها کارتبله؛ ما نظارت داشتیم. 

کردیم؛ برای هر نفر هم یک کارتکس درست  داد و کنترل می کارمند دارد. تعدادش را به ما می
 کرده بودیم.
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 ؟داد یمرا هم خزانه انجام  بگیران یمستمرپرداختی 
کرد و ما آنجا از حسابش  دادیم، خزانه به دارایی حواله می خیر؛ درخواست وجه به خزانه می

 کردیم. کم می
 

 کردند؟ های خودشان را پرداخت می ها هرکدام مستمری دستگاه
کرد. ما هم درخواست  حسابی آن حواله می ذیخزانه بر اساس درخواست وجه دستگاه به 

 کردیم. ها اعمال می وجهمان را در حساب
 

 در دوران مدیریتتان بیشتر با کدام نهاد در ارتباط بودید؟
وبودجه کمتر و سازمان امور اداری هم چندان ارتباطی  با مجلس و خزانه. سازمان برنامه

 نداشتیم.
 

 ارتباطتان با مجلس چگونه بود؟
کار سختی بود یا برقراری احتساب ایام مرخصی کارمندان به  45مثالً حذف بند الف تبصره 

ها  کارشان سخت بود؛ و قانون تعدیل نیروی انسانی، پرداخت حقوق بازنشسته حساب صاحب
خواهم  یکی از نمایندگان مجلس که اسمش را نمی 68گرفت. سال  راحتی صورت نمی به

گفتند در اسالم  ایان، آب پای درخت خشک نریزید. آقایان میبیاورم در بلندگو گفت آق
دهید؟! تا این ذهنیت از نمایندگان مجلس  بازنشستگی نداریم؛ یعنی چه حقوق بازنشستگی می

 گشایی میسر نبود. سختی فراوانی در این حوزه کشیدیم. شد هرگز مشکل پاک نمی
 

 کمک گرفتید؟در این ارتباطات تنها بودید یا از معاونانتان هم 
تنها بودم. علت هم این بود که قشری قدیمی همکار ما بودند. انقالب هنوز کادرسازی نکرده 

 بود.
 

 هم نتوانستید همکاری را با خودتان ببرید؟ سازماناز خارج از 
سال دکتر  8آوردم که معاون فنی بود اما چون مهره کارآمدی بود بعد از  را بابایی آقا حاج

 خود در بهزیستی کرد. مقام قائمفشار بسیاری ایشان را یاریگرروش با 
 

 شدید؟ سازمان برنامه، از طرف دولت حمایت میبا در ارتباط 
هم  ها را با معاون امور مجلس سازمان امور اداری شدند، برنامهعبادیانی،  مدتی که آقای

آمد؛ اما دیگران  زد و جانانه در مجلس به کمک ما می می تأییدکردیم، ایشان مهر  هماهنگ می
 متشکر بودیم. ها آنانداختند، خیلی از  حتی اگر سنگ جلوی پایمان نمی
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 زمان شما واحد استانی بود؟
فرستادند بین واحدها  هایی که می بودند و پروندههزار نفر  850-300ها حدود  بازنشسته خیر؛

 شد. میتقسیم و امور سریع انجام 
 

 وضعیت نیروی انسانی سازمان چگونه بود؟
در زمینه آنچه از سوی ضوابط و سوابق برایشان دیکته شده بود، استاد  سازمانکارمندهای 

دادند که خیلی بد بود. یک شرح و دو  های مختلف، گاهی نظرات مختلفی می بودند اما قسمت
نفر دیپلم را از طریق  20م. حدود نرخ، رویه مطلوبی نبود. بر آن شدیم که کادرسازی کنی

امتحان ورودی استخدام کردیم. یک دوره دوساله و یک دوره تکمیلی آموزشی، در مرکز 
آموزش مدیریت دولتی برایشان گذاشتیم و مشغول به تحصیل شدند. در اینجا، کمک سازمان 

 .نداز هیچ کمکی برای این کار دریغ نکرد ها آندانم.  امور اداری را قابل تقدیر می
 

 در خاطرتان مانده است؟ یا برجستهاز این دوره شخصیت 
 ها از همان کادر هستند. آقایان مسافری، نادری. صالحی و ... . بله؛ بیشتر نمایندگان امروز استان

 

 واحد آموزش هم در سازمان بازنشستگی داشتید؟
الزم را به مرکز آموزش دولتی سپردیم. همکارهای قدیمی را خیر؛ سازمان بزرگی نبود. موارد 

 هم برای بازآموزی به آنجا فرستادیم.
 

 مثل ایسا هم ارتباط داشتید؟ المللی ینببا نهادهای 
های ایران در  های بازنشستگی دنیا از وزارت امور خارجه و سفارتخانه خیر؛ برای شناخت نظام

 مطالعاتی را ترجمه کردند و به ما دادند.خواستیم. بیشترشان کمک آن کشورها 
 

 این توضیحات کمکتان هم کرد؟
 هایشان. گذاری بله؛ خیلی جالب بود. مثالً در زمینه سرمایه

 

 انجام این کار بودجه هم داشتید؟برای 
 کردیم. کردیم که امسال، چقدر بودجه الزم است و در مجلس از آن دفاع می بینی می بله؛ پیش

 

 مخصوص سازمان بازنشستگی داشتید؟کتاب بودجه 
قدر بازنشسته با این مقدار  این کردیم یمکد بودجه داشتیم، اعالم  5003فکر کنم در ردیف 

ای که  کردیم با تعداد اضافه بینی برای آینده داریم. درصد افزایش ضریب را محاسبه می پیش
 5-2شد. آن زمان نفت،  مان محاسبه می درصد بودجه 5 نوسانآمدند یا مستمری، با یک  می
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بودجه سازمان بازنشستگی را مثالً  یصتخصدالر بود. به همین دلیل به سازمان برنامه گفتند 
های دیگر، بودجه کمتری تخصیص داده  درصد بدهید. وقتی به دستگاه 20درصد،  10جای  به

 نبود. ییجو صرفهنشستگی، حقوق بود و قابل جویی کنند اما سازمان باز توانند صرفه شود، می
مدام در خزانه و مجلس بحث و گریه داشتیم. البته در مجلس افرادی مثل حسین کمالی یا 

آب پای درخت خشک نریزید، کامالً  گفتند یمحسین هراتی هم بودند که برخالف دیگران که 
 کردند. فهمیدند و کمک می حرف ما را می

 

 که اشاره داشتید به چه نحوی بود؟سیستم آمار و کارتی 
مثل وزارت دارایی،  ها سازمانها بود. برخی  های دولتی و شهرداری کارتی مربوط به شرکت

دولتی را  یها شرکت. اسامی شد ینمدادند و کارتی  کشاورزی و ... لیست حقوق به ما نمی
کردیم که  م میکردیم، در کارتکس اعال کارتکس درست کرده بودیم و هرکس را پرداخت می

 .آمد یمپرداخت شد یا نشد، البته گاهی یکی دو مغایرت هم پیش 
 

 ها چگونه بود؟ دولتی
 ها بیگانه بود. هیچ. سازمان بازنشستگی با دولتی

 

 کردید؟ بودجه سازمان را چگونه تأمین می
کردیم. در  کرد که پول ریخته شده، ما قبول می می تأییدحساب، نماینده خزانه بود. وقتی  ذی

کرد. بدون  ها را چک می ، واحد حسابرسی داشتیم که به طور تصادفی افراد و سازمانمؤسسه
کامپیوتر توانایی بررسی سوابق یک میلیون کارمند دولت را نداشتیم و خزانه جور ما را 

شد و شخص دیگی به  بگیری فوت می کشید، البته این خطر هم بود که بازنشسته یا وظیفه می
گرفت. محاسبه کردیم برای جلوگیری از این چند نیرو  ی، پول مینام او از محل دارای

 کمتر است. اش ینههزکه دیدیم اگر بگذاریم این خالف صورت بگیرد  خواهیم یم
 

 محاسبات اکچوئری خیلی مطرح نبود؟ ها سالآن 
محاسبات اکچوئری برای تعیین میزان کسور بازنشستگی که باید تصویب شود و طول مدت 

 ند برای تأمین است مورد نیاز هست.خدمت کارم
 

 رفتید؟ ها چه ساعتی سر کار می صبح
ها، چون مقابل  در محل کار باشم. حتی جمعه 2دقیقه قبل از  5همیشه سعی داشتم حتی 

ها شروع  در محل کارم بودم و وقتی نمازجمعه و خطبه 9925دانشگاه تهران بود تا ساعت 
 .رفتم یمجمعه و بعد به خانه شد نماز می
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 آن زمان ساعت کاری چگونه بود؟
 تعطیل شد. ها شنبه پنجشد و  96تا  2دادیم. بعد  بود، غذا هم نمی 95:30تا  2زمانی 

 

 آن زمان موبایل نبود، ارتباطتان چطور بود؟
نبود.کارم بودم و نیازی به موبایل  در محل خواستند یمکار سختی نبود، هر وقت من را 

 

 دادند؟ سازمان چقدر حقوق میبرای مسئولیت 
تومان  2300کنم حقوقم  دادند از سر ما زیاد بود. فکر می زمان ایثار بود. همان مقدار هم که می

دادم اما اگر  می کار اضافهکار در کار نبود. به همکارانم  بود. ضمناً ریالی اضافه 4100ام  و دریافتی
کار گرفته باشم، به ازای هر ریالش ضربدر صد به  سندی پیدا کنید که من یک ریال اضافه

 گردانم. برمی سازمان
 

 ، موضوعیت پیدا کرده بود؟سازمانآن زمان بدهی دولت به 
با توجه به فصل هشتم قانون استخدام، بعد از مطالعه مشخص شد که چنانچه از مبلغی که 

داده  سازمانبپردازد، هر مبلغی که تحت عنوان کمک به  سازماندولت وظیفه داشته است به 
میلیارد تومان است. این ماجرا به حدی  65التفاوتش رقمی حدود  است را تفریق کنیم. مابه

شود کسی از دولت طلب  گفت مگر می گفتیم، می بار که به آقای رضوی می عجیب بود که هر
های مجلس، حاضر شدم  ها چیست؟! یک روز در یکی از این کمیسیون داشته باشد! این حرف

کمک نیست.  دهید یم سازمانهایی که به  گویید کمک، کمک. پول و گفتم که آقا شما چه می
یس کمیسیون بودجه خیلی متعجب شد و گفت مگر تسویه بدهی دولت به سازمان است. رئ

 چقدر بدهی داریم؟
 

 این رقم را چه سالی حساب کرده بودید؟
 شود. مطرح می 65که در سال  66کنم زمان بودجه سال  فکر می

ها خیلی  دهید. باعث شد به بعضی نماینده تان را می گفتم کمک نیست، بخشی از بدهی
 ها با پرخاش به ما توهین کرد و چند نفر هم گفتند بگذار حرفش  بربخورد. یکی از نماینده

 را بزند.
 

 رویکرد آقای رضوی چه بود؟
تی نسبت به این قضیه شود کسی از دولت طلب داشته باشد. متأسفانه اصالً حمای گفت نمی می

 نکرد.
 

 است. رسیده ینمبه تصویب  ها سالمالی سازمان  یها صورتکه  ایم یدهدها  در گزارش
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کرد.  ها و جلساتش این حرف را مطرح می مکتوب و یا در کنفرانس صورت بهخیر؛ آقای ثابت 
تهیه کرده بودیم را خدمت مسئول سازمان  65-66سود و زیانی که در سال  ترازنامهمن سوابق 

ها  دم. گفتم آقا این مصوبه. رفته برای حسابرسی وزارت دارایی، پس اینواداری اسالمی وقت ب
 جا زنگ زد و گفت شما تماشا کنید. گویند؟ همان چه می

، جلسه بعدی مجلس، رفتم گله کردم که چنین حرفی در کمیسیون بودجه کردم یمعرض 
هایت را برایت  خواهی آقای هاشمی بیاید طلب مطرح شده؛ آقای کمالی با کنایه گفت می

بگیرد؟ خودت باید تالش کنی. گفتم شما که رئیس کمیسیون کار و استخدامی هستی، باید به 
ای در  منجر به تبصره ها تالشی به ما کمک کرد. ما کمک کنید؛ الحق هم آن کمیسیون خیل

 به سازمان بازنشستگی کشوری بدهند. 28آن از اموال تبصره  موجب بهقانون بودجه شد که 
 

 ها به این ترتیب بود؟ پس شروع واگذاری
های مختلف چند  شد من از سازمان باران می بله؛ در این میان به دلیل آنکه در تهران موشک

دو ماه به شهرهای مختلف مثل  هرکدامکه  دادمماشین قرض گرفتم و به کارمندها مأموریت 
گرفتند و هم از بمباران مصون بودند،  العاده مأموریت می اصفهان و ... بروند. با این کار هم فوق

های دولتی آن منطقه را از آنجا  ها و شرکت های حسابرسی شهرداری این مأموریت گزارش در
خزانه  8آورند که به حساب  برای ما چک می ها گزارشو در پی این  کردند یمبرای ما پست 

 میلیون تومان از شهرداری اصفهان طلب داشتیم. 500. مثالً شد یمواریز 
های  مثالً انجمن اسالمی، نامه زد که آقای فالن از حسابرس افتاد یماتفاقاتی هم در سازمان 

قدیمی، پای آسانسور در حال رقص بوده و این گزارش به دفتر مدیریت رسید. آن زمان آقای 
 توانستیم یمداد؛ که هر کاری با آن  هزار تومان پول خارج از شمول به ما می 50رضوی سالی 

هزار تومان به این آقا بابت پاداش  90وشتم که لطفاً مبلغ حساب ن به ذی یا نامهانجام دهیم. من 
، از سازمان آب و برق خوزستان، بدهید. ایشان از آن سازمان سازمانخوشحالی وصول طلب 

 50چک سنگینی که مبلغش یادم نیست را گرفته بود و حق داشت خوشحالی کند. ضمناً آدم 
ای رضوی رسانده بودند، اما ایشان به رقصد. همین اقدام من را به گوش آق ساله که نمی

 داد. گونه شکایات ترتیب اثر نمی این
 

 هم طلبکار بودید؟های دولتی  دولت، از شرکت جز بهبنابراین 
. خزانه کردند یمهایشان تنبلی  ها، برای بازپرداخت بدهی های دولتی و شهرداری بله؛ شرکت

 کردم. دنبال میتوانست این موضوع را دنبال کند و من بایستی  نمی
 

 کردید؟ این مطالبات را استان به استان پیگیری می
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 پول خوبی از طریق این حسابرسی به دست آمد. ها های استان ها و شهرداری رکتبله؛ تمام ش
 

 پولدار شود؟ سازماناین همان اقدامی است که فرمودید باعث شد 
 95ها ساختمان سازمان بازنشستگی کشوری در فاطمی و یک ساختمان  بله؛ با همان پول

اینکه هر بمب یا موشکی  محض بهواحدی در بزرگراه رسالت خریدیم. شعار من این بود که 

که بمباران  ییها خانهکه در تهران خورد، باید یک ساختمان بخریم، پول زیادی نداشتیم. 
 .گرفتند یمو در قدرت خرید ما قرار  آمد یمپایین  یمتشانقشدند  می

 

 دادید؟ خرید ملک را بابت حفظ ارزش پول انجام می
اش  درصد پول را در بانک سپرده کنیم و با بقیه 85دولتی باید  یها شرکتبله؛ طبق اساسنامه 

 خریدم. هم ملک می
 

 بازنشستگی تأسیس شد؟ سازمانگذاری  شرکت سرمایه 1367سال 
چه کنیم، سازمان بازنشستگی یک واحد اداری است. کسی کار  دانستیم ینم ،اموال را که دادند

گذاری سازمان بازنشستگی کشوری تأسیس شد؛  تجاری و اقتصادی بلد نیست. شرکت سرمایه
 پیش بردیم.طریق و برخی امور را از آن 

 

 از همکارها بیشتر کمکتان کردند؟ یک کدامدر تأسیس این شرکت  آید یمیادتان 
 قفی.ثآقای بهمن 

 

 مسئولیتشان چه بود؟
 کارشناس طرح و برنامه و مشاور من بود.

 

 که وزارت خارجه ترجمه کرده بود هم کمکی کرد؟ ییها جزوه
سازگار نبودند ضمناً ما فقط پیشنهاددهنده بودیم، سازمان ما به ما دید دادند اما با ضوابط  ها آن

 گذاری یهسرمامن را به  ها جزوهو دولت به مجلس پیشنهاد دهد. آن  باید به دولتامور اداری 
 بود. ها یرساختزو تقویت  گذاری یهسرمادر ملک راهنمایی کرد. دیدگاه ما 

 

 یا مسکونی؟ شد یماداری  خریدید یمامالکی که 
میلیون خریدم را به کارمندها اجاره دادیم. پول  85واحدی بزرگراه رسالت که  95ساختمان 

های آن را تأمین کرد. چون زمانی الزم بود تا  گرفتیم، هزینه ای که از کارمندها می رهن و اجاره
 980واحد مسکونی  95تا بیشتر نداده بودیم.  80سند آن به ناممان صادر شود، در مرحله اول 

. مثالً آوردیم ینمهم فشار  دادند، ما متری بود ما واحد سازمانی نداشتیم. اجاره کم می 950تا 
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لیسانس بود. کارهای مالی هم خوب بلد بود.  شد، فوق سازمانهمین خانم عطاریان که رئیس 
 هبا اینککردند، گاهی  . کارمندهای ما خیلی کار میکردم یمباید چنین آدمی را به طریقی تأمین 

دیدم برخی هنوز مشغول کار هستند. کار زیاد بود و از انجام آن خدمات  رفتم می من دیر می
 راضی هستیم.

 

 از چه سالی کامپیوتر وارد سازمان شد؟
9362 

 

 داشت؟ ها یگانیباورود کامپیوتر ارتباطی با مسئله 
سابق سازمان را مرور کردم. دیدم آقای کاشانیان طرح  رؤسایها و سوابق عملکرد  پرونده

کامپیوترها را داده، از این نکته بهره گرفتم و از ایشان دعوت کردم، به دفتر ما تشریف آوردند. 
عصر ما خدمت ایشان بودیم و شروع کار آنجا شد اما سازمان امور اداری،  8صبح تا  225از 

کنیم.  نات را نداریم. از امکانات سازمان برنامه استفاده میگفت: ما که این امکا موافق نبود. می
ها را با سازمان برنامه شروع کردم. یکی  و من اصرار تا اینکه رایزنی کرد یمآقای رضوی انکار 

های سازمان برنامه به نام آقای شیبت الحمدی را دعوت کردم و ایشان با استفاده  نویس از برنامه
روزتری را تهیه کرد. آن زمان احکام  کرده بود، نسخه به کاشانیان تهیه هایی که آقای از برنامه

های سازمان برنامه زدیم، البته با ما قرارداد بستند و پول  بازنشستگان را با استفاده از دستگاه
 زیادی هم گرفتند.

 

 را چه کسی طراحی کرد؟ افزارش سخت
جا نداشتند. مثالً  بود اما همه PCزمان افزارش را که نداشتیم، پول دادیم، خریدیم. آن  سخت

سازمان تأمین اجتماعی، خدمات ماشینی داشت. وزارت دارایی، سازمان برنامه، سازمان امور 
 کوچکی داشتند. یزهایچاداری و ارتش هم 

 

 کار شما تا مرحله پایلوت صدور احکام بازنشستگی رسید؟
 بله.

 

 جا شدید؟ جابه بعد از آن
 کردند. دوره مدیریت من تمام شد و آقای دهقان آمد. چه بعد از آنبله؛ خبر ندارم 

 

 ؟کشید یمصدور حکم بازنشستگی افراد خیلی طول  فرآیندقبل از این اتفاق، 
ماند.  ساعت نمی 52شد، بیش از  ای که وارد سازمان بازنشستگی کشوری می پرونده خیر؛

. طوری رفتار کردیم که متوجه دانستند یمهمکارها خودشان را موظف به رسیدگی به پرونده 
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نوشتم که  نامه برایش می کرد، توبیخ شدند تأخیر در کار، رسم نیست. مثالً اگر کسی اشتباه می
ها را داری و این سابقه در کارهایت را هست، از تو بعید  همکار عزیز، تو که فالن توانمندی

دهم که  ون درج در پرونده به شما تذکر میوسیله من، بد طور اتفاقی بیفتد و بدین بود که این
مراقب باشید دیگر از این اشتباهات رخ ندهد. یک بار یکی این نامه را باالی سرش زده بود و 

 گفت این نامه از هر تشویقی برای من ارزشش باالتر بود. می
رجوع پرخاش کرد. نزد من  یک بار معاون من که آدم بسیار بزرگواری هم بود، به ارباب

آمد  اینکه محض بهبسیار عزیز بود. جانباز هم بود. خیلی فکر کردم که چه کنم، صدایش زدم. 
نامه برای  . گفتم پس یک توبیخام کردهکار اشتباهی  دانم یمموضوع چیست.  دانم یمگفت 

کنم. خودت از طرف من امضا کن و  برای خودش نوشت و گفتم من امضا نمیخودت بنویس. 
 او این کار را کرد.

 

 بر عهده وزارت بهداشت بود؟هم بحث درمان بازنشستگان آن زمان 
 از معاون  ینفرها 3هزار نفر( بود. شورای  850بله؛ تعداد افراد تحت پوشش ما کم )حدود 

 وزیر بهداشت و درمان، رئیس کانون بازنشستگی کشوری )دکتر شهیدی( و یک نماینده 
 از سازمان بازنشستگی به نام شورای رفاه بازنشستگان درست کرده بودیم. بیماران 

 نوشتند و درخواست کمک  سوزی، به این کانون نامه می العالج، سیل، زلزله، آتش صعب
داد،  در کانون صندوق بازنشستگی جلسه تشکیل می شنبه . این شورا هر سهکردند یم

 کرد. حتی موارد ممکن سریع و  ها را بررسی و متناسب با آن مصوبه ارائه می درخواست
 .کردند یمتلفنی کمک 

بازنشسته با دستگاه  رابطهزمان به وجود آمد این بود که  مرور بهیکی از مشکالتی که 
بیند. آن زمان متفاوت بود، امور اداری  را نمی اش یمیقدخودش قطع شد. همکاران  اییاجر

 اش در چه حالی است. مثالً دادگستری یزد در جریان بود که کارمند بازنشسته
 

 آن شورا با پیشنهاد شما تشکیل شد؟
 میلیون تومان بود. 5اولیه آن هم  بودجهکنم  بله؛ فکر می

 

 ها دفترچه درمان هم داشتند؟ آن زمان بازنشسته
رسیدند و  ه؛ دفترچه خدمات درمانی داشتند. البته آن روزها مراکز درمانی بیشتر به مردم میبل

مثل امروز به دنبال درآمدزایی نبودند. موارد کمی هم که با این شرایط وجود داشت از طریق 
 شد. شورای بازنشستگان و ... تسهیل می

 

 مه تکمیلی فعلی هست؟توان گفت شورای مذکور پیشگام بی با این توضیح آیا می
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گذاری کنید و از سود  بله؛ در سازمان بازنشستگی تأکید داشتیم که پول اصلی شورا را سرمایه
کردند. اول اوراق قرضه خریدند، بعد آن را با  آن خرج نمایید. اعضای شورا هم این کار را می

از  خانی یفتحعلسازمان در شورا مرحوم آقای  یندهنمادرصد در بانک گذاشتند.  93سود 
سال تجربه هستند.  300گفتم این سه مرد  بود. من می وپرورش آموزشمنصبان قبلی  صاحب

 .کردند یمبودند و دلسوزانه تالش  باتجربهبسیار پخته و 
 

 ؟شد یمیا اعتراض  داد یمحقوق بازنشستگی کفاف زندگی را  ها سالآن 
 توانستیم انجام بدهیم،  آمد و گاهی واقعاً کاری نمی متأسفانه همیشه کم بوده؛ شکایت می

 کردیم. فقط همدردی می
 

 وقت کار به نزاع و پرخاش کشید؟ در مراجعات هیچ
توانستیم  اگر می کردیم یمشد. سعی  خیر؛ گاهی فرد عصبانی بود اما همیشه با مالیمت رفتار می

. شاید اول صحبت خشونت بود اما همیشه با دادیم یم نامه یمعرفکاری برایشان جور کنیم یا 

 .کردیم یمخنده و خوشی بدرقه 
 

 های خارج از کشور هم آن زمان موضوعیت داشتند؟ بازنشسته
توانستیم بدهیم و مشکل داشتیم. وقتی که  ای که شده بود نمی نامهحقوق آنان را طبق بخش

نامه پرداخت  کردیم. با وکالت را بررسی و بعد پرداخت می ها آنباید احراز هویت  آمدند یم
کردیم. چون وکالت برای قبل بود و وضعیت کنونی فرد مشخص نبود. این مسئله گاهی  نمی

ای در خارج از کشور فوت  ساله 25بازنشسته مورد داشتیم که  شد یممنجر به اعتراض آنان 
 گرفت. لش حقوق او را تمام و کمال میکرده بود و وکی

 

تاریخ پرداخت  بعد از آندادید یا  ، معوقات را یکجا به ایشان میآمد یموقتی خود فرد 

 ؟شد یم
دادیم، چون پولش را خرج کرده بودیم در چند قسط به او پرداخت  از آن به بعد را می

 کردیم. می
 

 ها وام هم برقرار بود؟ برای بازنشسته
 را نداشتیم بدهیم، چه برسد به وام.اصل حقوق 

 

 پست رسمی شما در سازمان چه بود؟
 بودم. دبیرکلرئیس سازمان و معاون 
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 المللی کار یا ایسا و... داشتید؟ سفر خارجی هم برای سازمان بین
ما را به ژاپن ببرند؛ که برای ایشان نوشتم جناب آقای  خواست یمآقای رضوی  9365بله؛ سال 

هم  رضوی، من در حال مطالعه سیستم بازنشستگی کل کشور هستم. عرض و ارز مملکت با
 آن سفر را نرفتم. ،درهم آمیخته، لطفاً من را از این مأموریت معذور دارید

 

 ؟دانید یمترین اقدام خود در سازمان چه  مهم
برداری اقتصادی و وصول مطالبات سازمان؛ دوم، اصالح قانون  گذاری بهره اول، بنیان

دانستم اگر پول بماند جایی که نباید  ساخت اتوبان. میسوم و  45بازنشستگی از لحاظ تبصره 
کاشان را آغاز کردیم و روزی که خط اول آن را بنیان گذاشتیم و -. اتوبان قمشود یمخرج 

 برگشت ندارد، مصرّ به استعفا شدم که بیشتر از یک ماه طول نکشید.دیدم دیگر راه 
 

 دلیل استعفایتان همین اختالفات بود؟
اش را  توانند اجاره دانستم نمی گفت این ملک و آن ملک را بخر، می می آقای رضویبله؛ 

 جگر تهیه شده، حاضر نبودم این کارها را بکنم. بدهند؛ و پول با خون
 

 کجا رفتید؟ بعد از سازمان
گذاری  به بنیاد مستضعفان رفتم. در سرمایه البته بالفاصله فردای استعفامنطقه آزاد کیش. 

روز طول کشید، در بنیاد مشغول  95هایی تهیه کردم که  شهرکرد، همراهشان رفتم و گزارش
 هم آمد. اش نامهخواستم بروم کیش  بودم تا زمانی که می

 

 داشتید که اجرا نشده باشد؟ یا برنامهآن زمان 
خواستم بیمارستان بزرگ بازنشستگان بسازم. هر کاری کردم وزارت بهداشت و درمان  بله؛ می

خواهیم بهداشت عمومی  گفتند می به آقای دکتر مرندی نزدیک بودم. می با اینکهمجوز نداد. 
متأسفانه مورد  باشد و طرح را قبول نکرد. تخصص پیر درمانی، در کشور بسیار کم است و

سیتی به مبلغ  اهمیت واقع نشده است. از کارهای شاخصی که آن زمان انجام دادم، خرید مینی
 میلیون تومان بود. 32

 

 پارک بود یا منطقه؟
ازگل بود و همان سال  جادهسیتی در  وی بود. مینی مثل شهربازی بزرگ تهران در چهارراه پارک

برداری کردیم؛ البته، خرید آن هم هدف داشت. برای خیلی از  میلیون تومان، از آن بهره 95اول، 
توانستم جلسه بگذارم و مشکالت صندوق را توضیح دهم، کارت دعوت  کسانی که نمی

که فالنی  دادند یمسیتی حضور یابند. خانه ما نزدیک بود و تا اطالع  فرستادم که در مینی می
 رساندم. آمده سریع خودم را می
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کرد که حتی روی این کارتان تأثیر  خشک خیلی شما را اذیت میذهنیت درخت 

 گذاشته است؟
فضا تغییر  9366از سال  .این بود که بازنشسته کیست 65تا  68های  فضای مجلس در سال

 کرد.
 

 دیگر مثل نفت هم ارتباط داشتید؟ یها صندوقبا 
مشکل نداشتند. صندوق نفت و تأمین اجتماعی هنوز به بازدهی نرسیده و پرپول و مرفه  ها آن

کردند. ما دچار درماندگی شده  ریختند، صد نفر برداشت می بودند. چند میلیون به آن پول می

 بودیم.
 

 ترین خاطره شما از سازمان بازنشستگی چیست؟ شیرین
نامه زدند که  وپرورش آموزشکرده بودند. از حقوق بازنشستگی معدومی اهل سنندج را قطع 

قطع حقوق شود. دیدم درخواست مغایر قانون است یا باید رأی مصادره اموال از دادگاه 
قانون بازسازی نیروی انسانی، از خودش دفاع  91انقالب صادر شود، یا آمده باشد طبق ماده 

 یا نامهبا  وپرورش آموزشدم. کرده باشد، حتی در دوران محکومیت. من حقوق او را قطع نکر
 با امضای وزیر، ما را ضدانقالب خطاب کرد که رئیس سازمان بازنشستگی فالن است.

به آقای رضوی نامه زدند، ایشان گفت حقوق را قطع کن، گفتم  وپرورش آموزشاز 

 توانم خالف قانون است. او کسورش را داده و حق زن و بچه است. نمی
 و  آموزشچند سال بعد در ارتباط با موضوعی به سنندج رفته بودم، آقای فانی )وزیر 

که فهمیدند من کربالیی هستم  یآنجا بود. کارمندهای وپرورش آموزشامروز(، مدیرکل  پرورش

جلوی  خواست یمشدت برخورد مثبتی داشتند. به آن زن هم خبر داده بودند و آمده بود و  به

 بوسد که بسیار خجالت کشیدم.همه پای من را ب
پسرعموی پدر من در تفت فوت شد و برای  9345خاطره شیرین دیگری هم دارم. سال 

ام را  بود و گفتم حاال که تا اینجا آمدم بروم شناسنامه ها شناسنامهختم رفتیم. زمان تعویض 
ربالیی چه نسبتی آقای ک عوض کنم. به اداره آمار تفت رفتیم. مسئول بایگانی آنجا گفت با حاج

دارید؟ گفتم خدا رحمتشان کند. گفت نه آنکه روزی سازمان بازنشستگی کشوری بوده، گفتم 
 ام گفت ایشان است. مسئول بایگانی سریع به اتاق آقای  دفعه پسرعمه شناسمش، یک می

فالح که رئیس آن بخش بود رفت. خالصه در اتاق از ما پذیرایی کردند، بعد گفت فالنی 
خط  فرد در اداره( را بگویید بیاید. ایشان آمد و شناسنامه من را بسیار خوش ینتر خط خوش)

 همه محبت را پرسیدم. گفت وقتی پدرم فوت کرد برای  نوشت. متعجب بودم و دلیل آن
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 برقراری حقوق بازنشستگی مادرم، پرونده را به سازمان بازنشستگی کشوری آوردم. مأمور 
 یکی داد   گفت این همشهری حاجی هست. ایشان هم به آن شا یدست بغلثبت کرد، به 

 دانستم حاجی کیست؟ خالصه کار را انجام دادند و  و گفت این فامیل حاجی هست. نمی
ای هم به من دادند. فقط چون دیدند شناسنامه از تفت است حتی کسی سؤال نکرد که چه چ

نسبتی دارید! به همان آقا گفتم این حاجی کیست؟ گفت رئیس قبلی سازمان کربالیی تفتی 
پنج سال است از اینجا رفته  اآلنبوده و من دنبال این بودم که بدانم کربالیی تفتی کی بوده که 

 .اند قائلحرمت  طور ینارمندها برای اسمش اما هنوز کا
موارد دیگری هم بود، مثالً پیرزنی از زنجان برایم جوراب دستباف آورده که هنوز آن را 

 دارم.
 

 خاطره تلخی هم دارید؟
ای در مجلس، پشت تریبون، به تحریک یکی، هرچه بهتان و تهمت بود به من و  نماینده

 ، زبانم از ادب خارج شد و جلو درتوان از دستم رفت سازمان زد. مجلس شیفت شب بود، من
قدر حالم بد شد که نفهمیدم چه شد و دیدم یکی از  مجلس که باز بود فریاد کشیدم؛ آن

پاشد؛ و من را به  نمایندگان مجلس که خدا سالمتش بدارِد من را بغل کرده، آب به صورتم می
 مان را آب گرفته بود. خانه، خانه شب وقتی آمدم 99هوش آورد؛ متأسفانه آن شب ساعت 

 

 دارید؟ یا خاطرهاز دوران جنگ هم 
و  یمراد شاهنیرو از سازمان بازنشستگی در جبهه داشتیم. دو شهید )شهید  35تا  85همیشه بین 

رفتند، به سرپرستی خانم عطاریان  شهید سلیمانی( دادیم؛ کسانی که متأهل بودند و به جبهه می
ها  فرستادیم و به شوخی، یکی از این رزمنده می ها آنرسانی به خانواده  همکارانی برای خدمت

 است. اشتغالمانتر از زمان  مان مرفه گفته بود اگر همیشه جبهه برویم، خانه
گفتند طبقات زیرین  ن ساختمان فاطمی را برای همکارها اتاق بندی کردیم. میطبقات زیری

آسیب کمتری متوجه آنجاست. شب  بزننداست و اگر موشک  تر امنهای بزرگ،  ساختمان

، طبقات باال را هم خالی کردیم اما خودم، در طبقه هفتم ماندم. همکاران در آمدند یمهمکاران 

هم  ها شبهایشان را هم به طبقه زیرین آورده بودند.  و خانوادهمتراکم بودند  3و  8طبقات 

 .کردند یمچیزی در آشپزخانه درست 
 

 خیلی ممنون و متشکرم.

 

 



 

 

 آده یوسفمارمعرفی آقای الیه 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سمت

 1361 خردادماهتا  1356؛ خردادماه رئیس سازمان بازنشستگی کشوری



 

 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 آقای آهویی:
استخدام شده بود. مدیر بسیار  5آقای ماریوسف دکترای حقوق اداری داشت و بر اساس اصل 

است. در دوران انقالب هم ایشان مدیر بود، مطالبات مذهبی  نظیر بیبودند که هنوز  ای نمونه

روی دانشگاه هستیم،  چون روبه گفت می. کرد میبسیار باالیی داشت و کمک زیادی به انقالب 
هر لحظه ممکن است مورد حمله تندروها قرار بگیریم و باید یکپارچگی خودمان را در 

یق کنید اکثریت با چه کسی است و آن را با صحبت و ... بپذیرید چون سازمان حفظ کنیم. تحق

واحد حراست )آن  جز بهباید یکپارچه باشیم. ما در واحدها بررسی کردیم و به ایشان گفتیم 

( اکثریت انقالبی هستند. گفت آن با من. شما بروید دنبال کار گفتند میزمان اداره حفاظت 
. ایشان خوشحال بود که دهم می کار اضافهساعت به شما  900انقالبی خودتان و من نفری 

باشد ممکن است گروهی که  دودستگیاگر  گفت مینیست. قبل از آن نگران بود و  دودستگی

 قدرت زیادی نداشته باشد، بایگانی را نابود کند.
 آن زمان بایگانی کاغذی و اصوالً بایگانی برای سازمان بسیار مهم بود.

طالقانی بروید اهلل  آیتد و دکتر ماریوسف گفت شما تکلیف دارید به دفتر انقالب پیروز ش

رفتیم و برنامه سازمان را شرح دادیم. گفتند به دنبال  چندنفریبگیرید.  مشی خطو از ایشان 
کسور نروید، حقوق را پرداخت کنید. کار ما برعکس بود و ما تنها کارمان پرداخت حقوق بود، 

 سال در بایگانی ماند. 8کار  .آمد میکسور خودکار 

ایران هستم. اگر این انقالب  های آشوریدکتر ماریوسف گفت آهویی من رئیس جامعه 
گفته پیاده کرد، من  قتصادناصدر در کتاب ا اهلل آیتکه  طور آناسالمی شما اقتصاد اسالمی را 

. اگر این انجام شد زنه میم. در دنیا حرف اول در کالم و اخالق و ... رو اقتصاد وش مسلمان می
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مونه که اسالم رو نپذیرم. حاال ببینید ما با این شخص چه کردیم!  برای من هیچ تکلیفی نمی

 آمدیم و آقای دکتر ماریوسف را پاکسازی کردیم.

 .کرد نمیاصالً تندی و  کرد میبسیار عالی بود. همیشه نصیحت برخورد ایشان با پرسنل 
چیزی کم نداشت. اما وضع  ها برنامهعالی بود. در این ات تسلط وی به قوانین و مقرر

 اقتصادی صندوق در دوران انقالب خاص بود.

زمان آقای کاشانیان، کارشناسان سازمان ملل را دعوت کردند و مسئله خودکفایی صندوق 

مطرح شد. گزارشی نوشتند که باید در پرداخت حقوق و سنوات خدمت و ... تجدید نظر 

حاضر ورشکسته است و دولت باید مبلغ زیادی پرداخت کند. ایشان  حال در کنید. صندوق

دونیم چه  مرد داد و دکتر و مهرسا گفته بود ما پول نفت داریم نمی گزارش را به دکتر عالی
 زنه! کنیم، آقا دم از ورشکستگی می

 

 آقای بازیار:
 69سال من  .تهیه کردیمماریوسف برای دکتر جاسبی آقای من و  را اساسنامه دانشگاه آزاد

 علمی یئتعضو ه، بازنشسته شدمکه بعد  .مأمور شدمبه دانشگاه  9366-64سال و وقت  پاره
 .شدمدانشگاه 

و در یک  بود مذهب آشوری آقای ماریوسف زمان انقالب رئیس سازمان بود. ایشان

همه احتراماً اما نگرفته بود  یایشان دکتر .حقوق اداری خوانده بود دانشکده فرانسوی در لبنان
 .گفتند یبه او آقای دکتر ماریوسف م

 چون اما کمک کندبسیار کوشا و در مطالعات کارمند سازمان امور اداری استخدامی بود و 

هم قبل از انقالب و هم بعد از انقالب از سلسله امکانات که برای یک آدم  ،اقلیت مذهبی بود
 محروم بود. ،مسلمان بود

آقای المللی رفتم و  ینسسه مطالعات بؤمبود من رئیس سازمان بازنشستگی شوم اما به قرار 
 رئیس شد.ماریوسف 

بار   سال پیش، یک 90-95. حدود داشتبسیار عالقه بازنشسته شد و به ماهیگیری ایشان 

 کند. یبرسانند فوت مبه بیمارستان تا کند و  یرفته بود سد کرج که آنفاکتوس م



 

 

 هصمد مختارزادبا آقای  وگو گفت

 1394 ماه ید 23

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تولد

 1331؛ فسا

 تحصیالت

 1351دیپلم طبیعی، دبیرستان ذوالقدر، فسا، 

 ادبیات انگلیسی، دانشگاه تهران کارشناسی، زبان و

 سمت

 1377-88 ؛استان تهران یرکلمد

 ؛ )اکنون(بازنشستگی کشوریسازمان مشاور 
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 فرمایید.بلطفاً خود را معرفی 

 در شهرستان فسا از استان فارس. 81/04/9339صمد مختارزاده هستم، متولد 
در  9350دبیرستان ذوالقدر سال در دوران دبستان را در دبستان پهلوی سابق گذراندم و 

خدمت سربازی رفتم  ابتدا به بعد از دوران دبیرستان به تهران آمدم. ،گرفتمدیپلم رشته طبیعی 
دوره آموزشی را گذراندم و بعد به  44ماه مشهد در لشکر  6بودم.  91و در سپاه دانش دوره 

. مهرماه ر بودمسال در روستای فریدون آموزگا 925اعزام شدیم و  (شهرستان سیرجان)کرمان 
س کنکور رفتم و همان سال در رشته زبان و ادبیات انگلیسی بعد از پایان سربازی کال 9358

با درس خواندن، کار هم  زمان همدر دانشگاه تهران قبول شدم. دوره شبانه را انتخاب کردم و 
 .کردم یم

سابق بود. زمان  یریوز نخستعنوان حسابدار در شرکت تعاونی کارکنان  شروع کار من به
نقالب آنجا به تعاونی نهاد ا از و مشغول شدیم. بعددانشجویی به آنجا مراجعه کردم 

بر  9354که داشتم مدیر داخلی شدم. سال  یا تجربهجمهوری تغییر یافت و من با  ریاست
به سازمان  9360قانون استخدام کشوری تبدیل به رسمی شدم و شهریور  950اساس ماده 

 بازنشستگی کشوری منتقل شدم.
 

 بودید؟ خودتان تقاضای انتقالی داده
ان سرپرست امور اداری عنو بله؛ زمان شهید رجایی معلم دوره ابتدایی من )آقای زارعی(، به

با ایشان مالقات جمهوری، آمدند تا از آنجا بازدید کنند. من مدیر داخلی بودم و  نهاد ریاست
از  خواستم یمشد. من لیسانس گرفته بودم و بازنشستگی ایشان رئیس سازمان  بعد از آن. کردم

موافقت کردند و  ،نظر کاری ارتقا بگیرم اما آنجا بسیار محدود بود. از طریق ایشان پیشنهاد دادم
 من به سازمان بازنشستگی آمدم.
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ایشان  فرمودروزی که من به سازمان آمدم ایشان به آقای محمدی که مدیر امور اداری بود 

کار در سازمان  ترین ییین شدم، یعنی ابتدا. من کارگزباشد مشغول شود جایی که کار زیاددر 

روی پای خودت بایستی باید کار یاد بگیری و من  خواهی یماگر  ندبه من گفت را شروع کردم.
. بعد کردیم یم. در کارگزینی پرونده بازنشستگی را بررسی ام نکردههنوز این جمله را فراموش 

بازنشستگی شدم. بعد از چند سال با  از چند ماه حکم کارشناسی را گرفتم و کارشناس امور

توجه به عملکردم به من پیشنهاد شد که معاون قسمت شوم. آن زمان صندوق بازنشستگی در 

کردن بین آن افراد بسیار  این زمینه کارکنان زیادی داشت و همه متخصص بودند. ارتقا پیدا

انین و مقررات را سخت بود؛ یعنی برای انتخاب معاون قسمت باید تبحر داشت و همه قو

عنوان رئیس  دانست. پیشنهاد دادند و من معاون قسمت شدم، بعد از مدت کوتاهی من به
 قسمت امور بازنشستگی انتخاب شدم.

د.عنوان اداره کل طرح و برنامه در حال تشکیل بو چند سال بعد قسمتی به
 

 سا بود؟ؤاز ر یک زمان کدام
زمان آقای دهقان. اداره کل طرح و برنامه تشکیل شد و مدیریت آن را به آقای آهویی دادند. 
طرح و برنامه واحدی تخصصی است که کارکنان آن قسمت باید ایده و نظراتی داشته باشند. 

آن زمان آقای پورابراهیمی معاون اداری مالی بود، آقای آهویی نیرو نداشتند و از ایشان 

که در بخش مالی و  زاده یبخطبنده، آقای )نفر  3و کرده بودند. آقای پورابراهیمی تقاضای نیر
را پیشنهاد کرده بودند. ما به همراه آقای آهویی طرح و  (هزینه بودند و آقای صفاری-درآمد

 برنامه صندوق را آغاز کردیم.
 

 شما معاون آقای آهویی بودید؟
 .برنامه مشغول شدمدر دفتر طرح و  فنی عنوان کارشناسا ب

 

 چه مدتی اینجا بودید؟
، مدیر گذاری یهسرما؛ یعنی عالوه بر اداره بازنشستگی یا دادم یمچند کار انجام  زمان هم

 هم بودم. سیتی ینیم

زمانی که با آقای آهویی شروع کردیم، از طرف اداره کل معاونت اقتصادی پیشنهادی آمد 
که به وجود ما در یکی از واحدهایشان نیاز دارند. صندوق بازنشستگی در جاده ازگل واحدی 

کنند.  یانداز راهآنجا را  خواستند یمشهربازی بود.  کاربری داشت که سیتی ینیمعنوان  به

در  گذاری یهسرمامشکالتی وجود داشت و پیشنهاد آنجا را به من دادند. من به اداره کل 
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شروع به شناسایی امالک سازمان که در اجرای تبصره  و سازمان منتقل شدماقتصادی معاونت 

 واگذار شده بود کردیم. 28
 

 بودجه؟ 82تبصره 
 .شد یمای مختلفی به صندوق واگذار از دولت، واحدهبازنشستگی ازای مطالبات صندوق  در

بودم. روزها در معاونت اقتصادی بودم و از  سیتی ینیممدیرعامل  9349-43 یها سال
قانون ممنوعیت  بعد از آن. رفتم یم سیتی ینیمشب به  بعد از نیمه 8:30تا حدود  5ساعت 

در معاونت اقتصادی بود که از طریق  45تصدی بیش از یک شغل آمد و استعفا دادم. تا سال 

معاونت فنی صندوق بازنشستگی )آقای مشایخی(، درخواست بازگشت من مطرح شد و به 

اداره  مدیرکل درآمد و هزینه بهمعاون  عنوان بهمعاونت فنی برگشتم. برخالف انتظارم من را 

برای بعد از  شد یمهزینه انجام -هزینه فرستادند. قسمتی از کارهایی که در درآمدـ  درآمد کل

و برای پرداخت حقوق باید واحد هزینه، امور  شود یمبازنشستگی بود؛ یعنی ابتدا حکم تأیید 
بعد از صدور حکم  ها دستگاهصورت دستی بود و  مربوطه را انجام دهد. آن زمان شیوه کار به

 دادند. ست وجه میدرخوا
تغییرات کلی در وضعیت  خواست یممحدوده زمانی ریاست آقای ثابت بود و ایشان 

 صندوق ایجاد کند که از نقاط عطف تاریخ صندوق است.

بازنشستگی و وظیفه، یک اداره  و هزینه-اداره کل شامل درآمد 8از تلفیق  9344اوایل سال 
عنوان اداره کل بازنشستگی استان تهران تشکیل شد که وظیفه آن را به من محول کردند. از  به

. این شدندنفر انتخاب  65هزینه -بازنشستگی وظیفه، درآمد بین مجموعه اداره کل کارکنان

که بازنشسته شدم،  22تا  44کارکنان با هدف تغییرات اساسی در نحوه انجام کار بود. از سال 
سال مدیرکل استان تهران بودم. بعد از بازنشستگی به بازرسی کل کشور دعوت شدم، یک  99

را بر عهده داشتم. بعد از  ها دستگاهسال آنجا وظیفه تطبیق قوانین و مقررات با نحوه اجرای 
دند و از طریق آقای یک سال بیرون آمدم و دیگر کار خاصی نداشتم تا اینکه آقای اسالمیان آم

 هستم.صندوق بازنشستگی مشغول عنوان مشاور  به 9313 ماه یدپیشنهاد شد و از  زاده یمابراه
 

دانشگاه تهران  روی روبهکه به سازمان تشریف آوردید، ساختمان سازمان  61سال 
 بود؟

و خدمات د. یک طبقه در اختیار اسناد شهم انجام  هایی یبازسازطبقه داشت که  4بله؛ آنجا 

. طبقه هفتمش مدیریت بود و طبقات داد یمسازمان را انجام  یزهماشینی بود که کارهای مکان

و طبقه در اختیار اداره کل بازنشستگی  8هرکدام به امری اختصاص داشت. حدود  تر یینپا
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 5قسمت داشت. البته اوایل  6معاون تشکیل شده بود و  3وظیفه بود که از یک مدیر و بعدها 

معاون داشت.  8قسمت در اختیار داشت و هر رئیس قسمتی  8مت بود. هر معاون مدیری قس

در  . آن زمان امور بازنشستگی از همه کشورکارشناس داشت 95-95هر قسمت از آنان حدود 
 .گردید یمآن ساختمان انجام 

 

از همه ایران به اینجا منتقل  ها پروندهیعنی برای صدور حکم بازنشستگی، تمام 
 ؟شد یم

بله؛ همه پرونده پرسنلی و استخدامی که بعضاً چندین جلد با حجم زیاد بود و به ساختمان 
 .آمد یممذکور 

 

 ؟کردند یمبا پست ارسال 
 .آورد یمبا پست، یا نماینده 

 

 بایگانی آنجا چطور بود؟
باید از مجموع پرونده پرسنلی این  آمد یمکه  ها پروندهمشکالتی داشت که عرض خواهم کرد. 

در  ها پروندهسال خدمت و بعضاً آلوده بود )چون برای نگهداری  30شخص که حاصل حداقل 
کارمندان سازمان  . بیشترکردیم یمبایگانی مجبور به استفاده از مواد شیمیایی بودند( را بررسی 

 .کردند یمتنفسی پیدا  های یماریب
که  یا پرونده؛ یعنی شد یمتهیه سری خالصه پرونده  9 آمد یمکه  ییها پروندهاز مجموع 

. از شد یمکه تا زمان بازنشستگی داشتند  هایی یشافزاشامل احکام اولیه، احکام بعدی ارتقا و 
محاسبه  یها برگه، شد یمکه باید تکمیل  ییها برگهمجموع این احکام و سنوات خدمت و 
 .شد یمه خالصه تشکیل مدت خدمت و سنوات خدمت، یک پروند

 

یا پرونده را کامل برای شما ارسال  کردند یخالصه را آماده م ها دستگاهخود 
 ؟کردند یم

و ما از پرونده استخدامی  کردند یمیک خالصه پرونده به همراه پرونده استخدامی ارسال 
 .دادیم یمرا انجام  ها یبررس

 

 همه سوابق فرد در آن پرونده بود؟
. کردیم یمشیوه بررسی پرونده را طوری تعیین کرده بودند که از ابتدا تا پایان آن را کامل چک 

که خدمت فرد کامل بوده یا خیر، ببینید یک کارشناس چقدر تبحر باید داشته  شد یمبررسی 
 بداند و هم نحوه محاسبه و هم صدور حکم و هم قوانین و مقررات. یبند طبقهباشد که هم 
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 ؟شد یمچطور بین کارکنان توزیع  آمد یمکه پرونده 
و در آن واحد بر اساس حجم پرونده رسیده آن را به کارشناسان  رفت یمبه دبیرخانه  ها پرونده

 دادند. ارجاع می

 

 تفکیک دستگاهی وجود نداشت؟
واحدی به نام آموزش فرهنگی بود، واحد فنی صنعتی که خود من مسئولیت بعدهایم را در 

دولتی،  یها شرکت، ها یشهردارواحد فنی صنعتی شروع کردم. واحد دیگری بود برای 
. کردند یمتخصصی کار  صورت بهشده و  یبند طبقه ها یناو ... . هرکدام از  بهداشتی و درمانی

کارشناس با  مرور بهنداشتند.  ها یشهرداربرای مثال همکاران بخش آموزش اطالعاتی در مورد 
. چون قوانین مختلف بود. برای کرد یمتسلط پیدا  ها آنو قوانین حاکم بر  ها پروندهمحتوای 

آن زمان مقررات خاص خودشان را داشتند. نحوه محاسبه، صدور  ها یشهردارمثال صندوق 
وپرورش و مؤسسات  آنان متفاوت بود. بخش آموزش مربوطه به آموزش های یشافزااحکام و 

 بود. آهن راه، معدن و مرتبط با صنعت یها شرکتزیرمجموعه آن بود. واحد فنی صنعتی 
 

 ؟کرد یمرسیده را آماده  یها پروندهپس کارشناس خالصه 
. درواقع خالصه، پوشه کوچکی بود که فرستادند یمخالصه پرونده را همراه اصل پرونده 

 در آن قرار داشت. شد یمبرگ  50از احکام پرونده که حدود  یا نسخه
 

 ؟شد یمطور کامل به سازمان برگردانده  ، بهشد یماگر نقصی در پرونده پیدا 
ممکن بود بررسی پرونده چند ماه در دستگاه خودش طول بکشد. چون باید حکم فرد 

 ها مدت. این پرونده که بعد از ماند یممنتظر برای بررسی ماه فرد  4-2و ... . بعضاً  خورد یم
به خاطر یک نقص کوچک که مثالً حقوقش اشتباه محاسبه شده بود یا حکم اشتباهی  آمد یم

 .رفت یمو به شهرستان  خورد یمبرای آن زده بودند، با یک مکاتبه برگشت 
 

 ؟فرستادید یمپرونده را فیزیکی 
. حاال ممکن بود در بین راه پرونده گم رفت یمکه آمده بود. از طریق پست  یطور همانکامل، 

. در فرستاد یمو دوباره پرونده را به تهران  کرد یمشود و ... . دستگاه آن پرونده باید رفع نقص 
 .آمد یمها مشکالت زیادی پیش  وبرگشت این رفت

 

 ؟کرد ینمیافت در این فاصله، شخص مورد نظر حقوقی در
که فکر  شد یمخیر؛ البته موردی گذاشته بودند که از طریق دستگاهشان به آنان تنخواه داده 

 برای یک ماه بود. کنم یم
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 ؟کردند یممراجعه هم  یشانها پروندهاحتماالً افراد برای 
. مشکالتی داشتند. حتی برخی مواقع دستگاه پرونده را به خود فرد آمدند یمبله؛ از شهرستان 

 این کار درستی نبود. کهتا به تهران بیاورد  داد یم
 

 آن زمان دفاتر استانی وجود نداشتند؟
، درخواست کردند یمهم در مواردی که احکام گروهی صادر  خیر؛ فقط برای بررسی احکام آن

. برای مثال چند همکار در سطح مدیر که حق امضا داشته فرستادیم یمدادند و یک نماینده  می

دادند و خالصه  . کار را در محل انجام میرفتند یمباشند به همراه چند کارشناس به استانی 

یک گروه دیگر برای تسجیل  بعد از آن. گرداندند یبرمرا به تهران  شده آماده یها پرونده
و این مشکالت بسیار زیادی  شد یمدستی انجام  صورت بهکه کارشان  رفتند یمحقوقشان باید 

 داشت.
 

 در همان ساختمان بودند؟ ها یگانیبا
. یک طبقه کامل بود متر 500زیربنایی حدود  با دانشگاه تهران روی روبهبله؛ ساختمان ما 

با  ییها قفسهقسمت آن ساختمان و  8قسمت تشکیل شده بود.  8بایگانی بود. بایگانی از 

چیده شده بود و فقط یک نفر  ها قفسهدر  ها پروندهفاصله نیم متر که تا سقف آمده بود. تمام 
که از آغاز سازمان بازنشستگی  ییها پروندهرد شود.  ها آناز میان  توانست یممحدود  صورت به

 نفر بایگان داشتیم. 38که به آنان مراجعه شود. حدود  شد یمجمع شده بود و برخی مواقع نیاز 
 28حقوق او را برقرار کنند، در اجرای ماده  خواستند یمفرض کنیم فردی فوت شده و 

درصد حقوق را محاسبه و برقرار کنند. این مسئله  20باید پرونده بازنشستگی را بررسی و 

بود، نه بر اساس حروف نام  کلدفتر بر اساس  ها پرونده Sortبرای خود معضلی بود. 
 خانوادگی.

 

 ؟شد یمکه به هر بازنشسته اختصاص داده  یا شمارهدفتر کل یعنی 
تعیین و اعالم  یا شماره، بر اساس منطقی برای او شد یمکه حکمش تأیید  یا بازنشستهبله؛ هر 

 رقمی بود. البته بعدها تغییراتی به وجود آمد. 6که آن زمان یک عدد  کردند یم
 

 ؟شد یم، دردسر ایجاد شد یم جا جابهاگر پرونده کمی 
، یعنی شد یم، آن شخص بسیار اذیت گذاشت یمو پرونده را اشتباهی  کرد ینماگر بایگان دقت 

پوسیده و پاره بود،  ها پوشه. برخی شد یمکردن پرونده ایجاد  واقعاً معضل عجیبی برای پیدا

 طوری که ردیف آنان از بیرون اصالً قابل تشخیص نبود.
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 زمانی که به ساختمان فاطمی آمدید هم همین وضعیت برقرار بود؟
( 9346بایگانی را تغییر بدهیم )زمان آقای ثابت، بعد از سال  های یستمسزمانی که ما خواستیم 

 بود. ها یستمسکی از مراحل تغییراتی اساسی در سازمان اتفاق افتاد که ی

مکانیزه بود.  صورت بهاطالعات بازنشستگان  یآور جمعاولین کاری که انجام شد بحث 
را از این  آنجاوقتی بایگانی را دیدند و من توضیحاتی خدمتشان ارائه کردم، تصمیم گرفتیم 

 یها رکتشوضعیت خارج کنیم. نیاز به اطالعات داخل آن داشتیم. برای این امر یکی از 

بسیار خوبی داشت. آنجا  یساننو برنامهعنوان شرکت بهور که  صندوق را تغییر کاربری داد به

 داشتیم نکه هنوز هیچ سیستمی برای بازنشستگی  اطالعات را درحالی یآور جمعقالب اولیه 

اطالعات بازنشستگان را استخراج کنیم، ایجاد کردیم. این قالب برای  خواستیم یمو فقط 

 استخراج اطالعات از پرونده بازنشستگان نیاز بود. یک صفحه شده بود و موارد مورد نیاز 
 را مشخص کرده بود.

یک بخش اطالعات هویتی، یک بخش اطالعات مالی و یک بخش اطالعات احکام افراد 

بر  سازمان کارشناسان این اطالعات را استخراج کند؟ قطعاً خود توانست یمبود. چه کسی 
 یها فرمکار و  ییتا 50از کارکنان سازمان شروع کردند. بسته  یاساس یک پروژه تعداد

 .شد یمداده  ها آنمربوطه به 
 

 عنوان کار اضافی تعریف کردند و پرداختی جداگانه هم داشت؟ این را به
 یا جمعه تعداد زیادی از  شنبه پنج. گاهی شد یمبله؛ خارج از وقت اداری هم انجام 

 ین، بازبشد یم. این کار مراحلی داشت، اطالعات استخراج آمدند یمنفر  60-40کارمندان 
 بود تا اطالعات صحیح باشند؛ یعنی ابتدا یک کارشناس فرم را پر  ییدکنندهتأداشت و 

 از مدیران بودند  ها کننده. تأیید کرد یمو بعد یک نفر تأیید  کرد یم، بعد یک نفر چک کرد یم

 پانچیست هم داشتیم. تقریباً  نفر 60که باید چک کنند تا کار خوب پیش بروند. حدود 

 . همان قالب کردیم یمکه اطالعات را از دستی به مکانیزه تبدیل  رسیدیم یمداشتیم به زمانی 
 بدون بازبینی مجدد فقط اطالعات را وارد کامپیوتر  ها یستپانچیجاد شد. در سیستم ا

نیاز به پاالیش اطالعات وارده بود تا اشتباهی در آن وجود نداشته باشد.  بعد از آنو  کردند یم

 کد داشتند  ها فرمزده باشند.  900اشتباهی  90 جای بهحقوق فردی را  بود برای مثال ممکن

را  ها فرمبر اساس آن کد،  خوردیم یمانجام پاالیش با هر موردی که به مشکل  فرآیندو در 

 .کردیم یمچک 
 

 این امور چه مقدار زمان برد؟
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عنوان واحد اجرایی درگیر بودیم. در این زمینه  سال. کار بسیار بزرگی بود و ما به 8حدود 

همه در خود  و استانی تشکیل نشده بود نمایندگی درگیری نداشتند، هنوز گونه یچه ها استان

نیز در حال تشکیل بودند. نمایندگی استان  ها استانبا این امور  زمان همسازمان انجام شد. 
مربوطه را  یها دفترکلبازنشسته دارد.  90000کرمان که راه افتاد، بررسی شد که مثالً این استان 

استان یزد به آنجا فرستاده شد،  یها پروندهبه آنجا فرستادیم و بایگانی مقداری خالی شد. بعد 

، مدیر و کارشناس داشتند و کردیم یماستان خراسان بود. هر استانی که ارسال  بعد از آن

که به  ییها پروندهمرکز کمتر شده بود. نکته دیگر اینکه  یها پرونده. کردند یممستقل عمل 

از افرادی که  را که جاری بودند، یعنی تعداد زیادی پرونده یها پرونده، شد یمفرستاده  ها استان

 فوت شده بودند در تهران مانده بود.
 

 ؟شد یمو بانک هم ارسال  افزار نرم، ها استاندر انتقال به 
. یک پایگاه شد یمدستی انجام  صورت بهخیر؛ هنوز هیچ خروجی نداشت و صدور احکام 

ایجاد کرده بودیم که بدانیم در چه وضعیتی قرار  یجاریربانک اطالعاتی غ صورت بهاطالعاتی 

راکد هم وجود داشت. توان تشخیص  یها پرونده، کردیم یمکه ثبت  ییها پروندهداریم. در 
کرد. تا اینکه یکی از امالک سازمان در ایجاد راکد و جاری را نداشتیم و این مسئله مشکالتی 

 روی روبهرا از ساختمان مرکزی که  ها پروندهرا آماده کردیم و  (جاده مخصوص)شادآباد 

به آنجا  ،تکه طوری که به هم نریزد تکه صورت بهاما  یبند قفسهدانشگاه تهران بود با همان 
یگانی را یاد گرفت که کار انجام کم کار با عنوان نگهبان گذاشتیم که کم بردیم. شخصی را به

 شود. ایشان هنوز هم هستند.

اسنادی بود که اهمیت ملی داشت و گفته بودیم اگر به موردی  ها پروندهدر برخی از این 
 ها پروندهنتقال ا از برخورد کردند آن را جدا کنند تا سازمان اسناد ملی بررسی کند. تا مدتی بعد

که تغییراتی در نحوه بایگانی ایجاد  23تا حدود سال  شد یم به شادآباد هنوز پرونده تشکیل
 آنجا جاریزی نشدند. ها پروندهکردیم و دیگر 

 

نیمه دوم دهه هفتاد سیستم مکانیزه )هم برای مالی و هم برای ثبت سوابق( در 

 صندوق مستقر شد؟
یک سیستم داشتیم اما در اختیار خودمان نبود. درواقع ورند قبل از اینکه آقای ثابت تشریف بیا

Main اطالعاتمان را  ها یستمسوبودجه بود. از طریق این  بود که پایگاه آن در سازمان برنامه

 استخراج و وارد سیستم کرده بودیم.
 



    219  وگو با آقای صمد مختارزاده  گفت

 
 

 از چه زمانی کامپیوتر روی میز کارشناسان آمد تا به پایگاه وصل شوند و ...؟
Main  وبودجه  که همان برنامه ریزی وبرنامه یریتمدروی میز کارشناسان نبود. ما به سازمان

فقط در اداره کل اسناد و خدمات ماشینی بود، احکام  ها یستمسسابق بود وصل بودیم و آن 

 .دادیم یم ها دستگاهو به  کردیم یم، ما دستی امضا گرفتند یمگروهی  صورت بهرا مکانیزه 
شروع به نگرشی در ارتباط با صدور احکام  9344زمانی که استان تهران تشکیل شد، سال 

الزم  شود یمکردیم و نیاز بود که یک جهش اساسی انجام شود. اطالعاتی که به سیستم وارد 

اطالعات را  9320سال  کنم یمقابلیت خروجی برای صدور حکم نیز داشته باشد. فکر بود 

که تصمیم گرفته شد خروجی نیز  دادیم یماما هنوز کار را دستی انجام  مکردی یموارد سیستم 

 سیستمی باشد.

را ابتدای سال صادر کرده بود. ما سیستم  ها حکموپرورش  بود، آموزش 9320مهرماه 
کنیم.  یانداز راه خواستیم یمبازنشستگی را با توجه به بودن شرکت بهور آماده کرده بودیم و 

دیگر حکم صادر نکنند، فقط  ها دستگاهو  کنیم یمودمان حکم صادر اعالم کردیم که خ

 اطالعات را برای ما بفرستند.
، به آقای ثابت گفتم دادیم یموپرورش را باید اول مهر به آنان  احکام بازنشستگی آموزش

. شلوغ شده شود ینمامسال احکام را از سیستم بگیریم، اگر امسال نگیریم دیگر این کار انجام 
وپرورش گرفتیم، اطالعات  . هر جور بود فرصتی از آموزشآوردند یمفشار  ها بازنشستهبود و 

ما بود هماهنگ کردیم. ایشان  یسنو برنامههویتی و مالی افراد را داشتیم و با آقای وزیری که 
حکام زحمت زیادی کشیدند و هنوز هم در سازمان هستند. اطالعات را با فالپی به سیستم ا

دادیم و اولین خروجی صدور حکممان را در تهران گرفتیم. احکام را که زیاد هم بودند چاپ 

و به  کردند یمبود، چک  نویس یشپ صورت بهوپرورش دادیم. اطالعات  کردیم و به آموزش
که صدور قطعی انجام شود و این کار مسئول خودش را داشت. بعد از  رسید یم یا مرحله

. حکم شد یمایجاد تغییرات روی حکم نبود و حکم برای پرینت ارسال  شدن امکان قطعی

. این یکی از کرد ینمو دیگر دستگاه حکم صادر  فرستادیم یمرا با پرونده به دستگاه  شده چاپ
 نقاط بسیار برجسته تاریخ صندوق است.

 

 ؟شود نمیدیگر صدور حکم به نحوی است که یک ماه هم حقوق شخص قطع  اآلن
کردن افتاد ایجاد نمایندگی در سازمان بود. با توجه به اینکه  اتفاق دیگری که بعد از مکانیزه؛ بله

 3وپرورش ارتباط پیدا کرده بودیم کار را از آنجا شروع کردیم. در تهران  با آموزش

 وپرورش و  شهر تهران، یکی وزارت آموزش وپرورش آموزشوپرورش داریم. یکی  آموزش
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 منطقه تهران بود  80 یها بازنشستهاستان تهران. شهر تهران که فقط  یها شهرستانیکی 

 از نقاط مختلف به ساختمان صندوق )که  ها بازنشستهبازنشسته داشت.  48000حدود 

 . من خواستم که در نقاط مختلف تهران نمایندگی داشته باشیم، آمدند یمدر فاطمی بود( 
 وپرورش شهر  آموزشبود. با  بر ینه.. داشته که هزاما این موضوع نیاز به خرید ساختمان و .

 مذاکره کردیم و گفتیم هم به نفع ماست و هم به نفع شما و بازنشستگانتان. با توجه  تهران

، افزایش سرعت کار و ... در سازمانشان یک اتاق به ما دادند که آنجا نیرو ها ینههزبه کاهش 

 را  ها آنآغاز کردیم،  کارشناس 3یم. ما با انجام ده جا همانبفرستیم و کار اشخاص را 

 دادند و به سازمان  کار را انجام می ها آنآنجا فرستادیم تا امور بازنشستگان را انجام دهند. 

شرکت بهور صحبت با . کردیم یمتا ما وارد سیستم کنیم و از سیستم احکام را چاپ  آوردند یم
شهر تهران مستقر  وپرورش آموزشبرای  یا جداگانهکردیم و با موافقت مدیریت سازمان سرور 

سرور جداگانه داشتیم اما در تهران یکی  ها استان. در خواست یمکردیم. این یک مکانیسم جدا 

، بعد از شد یموارد  ها آنداشتیم، یعنی اطالعاتی که در سیستم  Sub Systemبود و نیاز به 
 ساعت اداری به سیستم مرکزی منتقل شود.

 

 ؟شد می جا جابهسرورها هنوز به هم متصل نبود و اطالعات با دیسکت 
شهر تهران یک سرور مستقر کردیم و با در نظر گرفتن  وپرورش آموزش؛ برای کنم یمعرض 

. برای آنجا یک سرپرست کرد یمیکی از واحدهای استان تهران خودش مثل یک استان عمل 
هزار بازنشسته به ساختمان فاطمی بیایند.  40از  کدام یچههم تعیین کردیم و دیگر نیازی نبود 

 تا مشکلی پیش نیاید و خوشبختانه جا افتاد. زدم یخود من هم ماهی چند بار حضوری سر م

شهر تهران، تعدادی  وپرورش آموزش یانداز راهموردی هم الزم است که ذکر کنم. قبل از 
خدمت آقای ثابت عرض کردم که اگر اجازه  .آمدند یمنفر( از کرج  95از همکاران ما )حدود 

بازنشسته در هشتگرد، نظرآباد و  94600دهند یک نمایندگی در کرج بزنیم. آمار گرفته بودم که 
کرج داریم. نمایندگی در کرج بزنیم و کار و امور تخصصی را هم به همکارانمان آموزش 

ردیم که از این پس امورتان را در غرب تهران اعالم ک یها دستگاهباشند. به  جا همانبدهیم و 

نمایندگی کرج انجام دهید. از این موضع بسیار استقبال شد. برای اینکه مشکلی پیش نیاید من 

استقبال کردند و گفتند هر  ربه فرمانداری کرج رفتم و با فرماندار صحبت کردم. ایشان هم بسیا
 کمکی الزم باشد روی من حساب کنید.

 

 مانی برقرار شد؟ارتباط سرورها چه ز
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برقرار  یا لحظهد. الزم بود که ارتباط ش یانداز راهرا در کشور  ها استان نمایندگیکه  یزمان

ها مدام به سیستم مرکزی ارسال شود وگرنه سیستمی بودن ارزشی نداشت. با  باشد و گزارش

ارتباط دائمی داشته  ها استانتا بتوان با  شد On Lineو تقاضای یک خط مذاکره شد مخابرات 
. تصمیم به این شکل شد که و در نهایتبررسی  ند.این خط اعالم کردبرای باشیم. مبلغ زیادی 

طوری آماده شوند که سیستم مرکزی تهران بعد از وقت اداری با خط تلفن معمولی،  ها یستمس

تغییرات آن  از ،بودند را روشن کند Stand By صورت بهکه  ها استانطور خودکار سیستم  به

سیستم را خاموش کند و  بعد از آنروز سیستم یک کپی بگیرد و به سرور مرکزی منتقل کند، 

، سیستم اطالعات را منظم ها استاناطالعات همه  یآور جمعسراغ استان بعدی برود. بعد از 

، داد یمرا روشن کرده و اطالعات یکسان کشوری را آنجا قرار  ها استاندوباره سیستم  ،کرد یم
. این کار بسیار جالب بود و با کمترین رفت یمو به استان بعدی  کرد یمسیستم را خاموش 

به اطالعات همه کشور دسترسی  شد یمروشن  ها یستمسهزینه ممکن انجام شد. صبح که 

 را مشاهده ها آنرا نداشتند و فقط  ها استانقابلیت تغییر در اطالعات سایر  ها استانداشتند. البته 
 .کردند یم
 

 گیری هم همین بود؟ Backupسیستم 
مشکالت زیادی به وجود  ها آنبا توجه به اینکه اطالعات بسیار ارزشمندی بود و حذف 

. البته شد یم یدار نگه DVDو روی  شد یم، در پایان هر روز یک فایل پشتیبان گرفته آورد یم
 به شما بدهند. تری یقدقبهتر است این موارد را از شرکت بهور سؤال کنید که اطالعات فنی 

 

 ؟ماند میکاغذی در استان باقی  های پروندهدر حال حاضر 
تحوالتی بزرگی در سازمان صورت گرفت که این هم یکی دیگر از آن  9320حوالی سال 

 کند یمدیده باشد و امروز بیاید احساس  44موارد است؛ اگر شخصی سازمان را قبل از سال 
مکانیزه نیز در  صورت بهآمده است. سیستم مکانیزه انجام شد و صدور احکام  یجای جدید
 شدن بود. حال انجام
بررسی با توجه به پیشنهاد کارشناسان فنی . آمد یمجلد کاغذی  90یا  5 صورت به ها پرونده

شدن از این به بعد  مکانیزه فرآیندمان در  اطالعاتی یساز شفافبا توجه به و تصمیم گرفته شد 
فقط  ها آنو از  سپاریم یمرا به خودشان  ها پروندهم. پس ما یاجرایی پرونده نگیر یها دستگاهاز 

ی، کپی شناسنامه، نکات کلیدی را دریافت کنیم. این نکات شامل مواردی مثل اطالعات هویت
خدمت، احکام قبلی فرد که کجا کار کرده بوده و کسور پرداخته و تغییراتی که  کپی کارت پایان

 در طول کارش در سازمان صورت گرفته و ارتقا یافته یا ... بودند.



210    تاریخ شفاهی مدیران صندوق بازنشستگی کشوری 

 

مخالفت  ها دستگاهبرگ کاغذ تبدیل شدند. ابتدا کمی  95ه چندین جلدی ب یها پرونده

گذاشتیم که  ییها برگهاما بعد استقبال کردند.  پذیریم ینمکه کار ما نیست و مسئولیت  کردند یم

. کردند یم، مدیر امور اداری، صحت آن سنوات را تأیید فرستادند یم حساب یذسوابق را برای 
به صندوق  یا پروندهئولیت بپذیرند. امروز دیگر این باعث شد که مقدار بیشتری مس

 .آید ینمبازنشستگی 

فرمتی دادیم و خواستیم اطالعات را در این قالب وارد سامانه  ها دستگاهدر مرحله بعد به 

. به هر دستگاه یک کد شناسه رود یمگذاشتیم. اطالعات به آنجا  Boxکنند. در اینترنت یک 

ها روی سیستم  بتوانند اطالعات کارمندانشان را وارد کنند. دستگاهدادیم و کد کاربری که 

. بعد کردیم یمی اطالعاتی که ثبت کرده بودند را به سیستم خودمان منتقل فرآیندآمدند و با  می
تا  دهد یمو صحت آن را با سندی که دارد مطابقت  کند یمکارشناس ما اطالعات را چک 

ساعت صادر شده و به دستگاه  85حکم در کمتر از  یبترت نیبداشتباهی صورت نگرفته باشد. 

 .رود یم
 

 برای ضلع مالی چه اتفاق افتاد؟
عنوان کسور  به ها دستگاههر وجوهی که  9346-44موازی با این انجام شد. قبل از سال 

حساب  ،حساب داشتیم 3. در خزانه شد یمبه حساب خزانه ریخته  کردند یمبازنشستگی کم 

دولتی و حساب  یها شرکتبرای  88حساب و مؤسسات دولتی،  ها وزارتخانهبرای  8شماره 
برای شهرداری بود. سازمان بازنشستگی هیچ نظارتی بر وجوهی که بابت کسور داده  59

و آنجا یک حساب بود. حاال دستگاه کم پرداخت  رفت یم، نداشت؛ یعنی پول به خزانه شد یم

 اطالعی نداشتیم. کرد ینماصالً پرداخت  یا زیاد یا کرد یم
درواقع نقطه عطفی در ارتباط با بحث مالی  شدزمان آقای ثابت، اولین کاری که انجام 

در بانک صادرات اعالم کردیم و گفتیم کسور را به  یحساب شماره ها دستگاهصندوق بود، به 
. کنیم یمکاری با حساب خزانه نداشتیم و گفتیم بعد به آن رسیدگی  یگراین حساب بریزند. د

بعد اعالم کردیم که هرچه پول در حساب خزانه هست به این حساب منتقل کنید. با پافشاری 

اعالم کردیم که اگر پول را به حساب خزانه واریز کنند از نظر ما مورد  ها دستگاهبه سازمان 

که چه دستگاهی پرداخت کرده و چه دستگاهی  شدیم یمد متوجه تأیید نیست. حاال از کجا بای
 نحوه پرداخت حقوق نیاز به تغییر داشت.نکرده، نیاز به یک سند بود. 

. کشید یمچند ماه طول فرد تا زمانی که حکمش صادر و تأیید شود و حقوقش برقرار شود 

، شد یمدستگاه صادر  با درخواست وجه انفرادی از طرفحقوق ایشان  شد یمبعد که تأیید 
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و خزانه هم کاری با دلیل این رقم  رفت یمبه خزانه پس از تأیید سازمان این درخواست وجه 

 .نمود یمپرداخت نداشت و پول را 

که  کردند یمبازنشسته دارد، محاسبه  500؛ مثالً دستگاه ها دستگاهدر حالت کلی برای 
. ماهی یک میلیارد باید به شود یم میلیارد تومان 98نفر در یک سال  500حقوق این 

، بر اساس داد یمو درخواست  کشید یمپرداخت کند. یک درخواست وجه جمعی  ها بازنشسته

میلیارد بدهید. مدتی هم  98من در این یک سال  یها بازنشستهبابت حقوق  گفت یمجمعیتش 

ماهه تغییر داده بودند. چون پرداخت مبالغ برای خزانه سخت بود. ما این  6 صورت بهاین را 

. قسمت هزینه هیچ نظارتی روی این رقم نداشت کردیم یمرا تسجیل  ساله یکدرخواست وجه 

. رقم به خزانه اعالم شد یمپرداخت  حساب یذچون سیستمی وجود نداشت و بر اساس سخن 
بسیار وضعیت سازمان با آن زمان امروز . کردند یمداخت ماهانه پر صورت بهو آنجا  شد یم

 بسیار زیاد بود. نظمی یبتفاوت دارد. ناهماهنگی و 

 گفتند یمهمه  ،قدر سرگرم کار بودیم که کسی فکر تغییرات نبود در سازمان بازنشستگی آن
در . ودزیادی همراه ب مشکالتو . این مسئله که انجام شد، با مقاومت کند یمخزانه پرداخت 

بازنشسته فوت شده بودند. حاال  80 مثالً ،بود گرفتهبرای بازنشسته  اپول ردستگاه که  یا فاصله
 ؟شد یماین پول چه 

که  ای یبازنشستگرا عوض کردیم و گفتیم خودمان بر اساس سیستم پرداخت روش 

چقدر نیاز دارند. به این صورت که  ها دستگاهکه  کنیم یمتعیین  یما کردهتعریف 

هزار نفر دیگر راکد  5تا دارد. آن  هزار 65هزار بازنشسته ندارد بلکه  40وپرورش  آموزش
بر اساس میانگین  الحساب یعل. گفتیم گیرد یماز ما پول  جهت یوپرورش ب هستند و آموزش

 سند، مپرداخت کردی. بعد که کنیم یم، پولی پرداخت گیریم یمپولی که از سیستم گزارش 

میلیون تومان از  900که  شد یمپرداخت حقوق رو ضمیمه کن و برای ما بفرست. مثالً مشاهده 

پرداخت  صورت بهپولی که داده بودیم، پرداخت نشده و مانده، بعد فرمت را تغییر دادیم و 
، با کنند ینمدقت  ها سازمانکه  دانستیم یمقطعی درآوردیم. تا اینجا یک پله جلو رفته بودیم اما 

نماینده وزارت دارایی بود اما نیاز به نظارت بر کار او هم وجود داشت. اعالم  حساب یذاینکه 

 تا کنترل کند. فرستادیم یمو حسابرس  کنیم یمکردیم که از این به بعد نظارت هم 

و کارشناسان بهور و انجام کار را مشخص کردیم. با کمک شرکت تهیه شد  ییها فرمت

را در سیستم ثبت  ها دستگاهقطعی  یها پرداختطراحی شد که بتوانیم  یافزار نرمتان تهران، اس

 و مقایسه کنیم.
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مبلغ و وجوهاتمان را باید ، رسد یمبا توجه به اینکه مطمئن نبودیم پول به خود بازنشسته 

را  ها اختپرد. در یک جلسه، من به آقای ثابت پیشنهاد دادم که خود سازمان کردیم یمکنترل 

رخ نداده بود، چون همیشه این  اآلن. این انقالبی در نحوه عملیات سازمان بود و تا دهد انجام
 کارمند داشتند. 5-5دادند که هرکدام  انجام می ها دستگاه حساب یذکار را 

 ها ینامثالً یک بازنشسته داشتند.  ها دستگاهبررسی کردیم. برخی  افزارمان نرمبا استفاده از 

نفر هستند را خودمان پرداخت کنیم. آقای  90که زیر  ییها دستگاهنسبتاً جدید بودند. گفتم 

. قوت قلب گرفتیم. با امور مالی هماهنگ کردیم کردند یمنو استقبال  های یدهاثابت همیشه از 

پول ندادیم، گفتیم اطالع دهید که سریعاً در بانک صادرات  مذکور یها دستگاهو ماه بعد به 

را به ما بدهند. بررسی کرده بودیم و دیدیم بانک صادرات  حسابشان شمارهساب باز کنند و ح
از بانک را  ها حسابدارد برای همین  بیشترین شعب را در کشور خصوصاً در مناطق محروم

و ...  یمند عائلهحقوق  گفتند یم ،مقاومت کردند ها دستگاهملی به بانک صادرات تغییر دادیم. 

پرداخت کنید. گفتیم آن بخش با خود شما، ما آن قسمتی که از بودجه  توانید ینمهست و شما 
 .ریزیم یمرا به حساب شخص  شود یمسازمان پرداخت 

اولین هماهنگی امور مالی و شرکت بهور با  نفر اطالعاتشان را آوردند 90زیر  یها دستگاه
د که اگر انجام شود بسیار خوب است، اما نگران . ضمن اینکه همه قبول داشتنماه انجام شد

بودند که مشکل پیش آید. همه خوشحال بودند که حقوقشان زودتر پرداخت شده و ما هم 

از دستگاه و  5-9فرم  نمطمئن شدیم که کار درست انجام شده است. دیگر نیازی به گرفت

 کردن حساب و ... نبود. بررسی کارشناس و چک
اردادی بسته بودیم که اگر پولی به حساب فرد واریز شود و به هر با بانک صادرات قر

دلیلی شخص مراجعه نکند ما اجازه داریم این پول را برگشت بزنیم. نه اینکه قطع بشود، پول 

 پیش ما باشد تا خود بازنشسته بیاید.
 

 این چطور تعمیم پیدا کرد؟
یکی دو ماه که گذشت اشکاالت برطرف شد. به آقای ثابت عرض کردم که سیستم آماده است 

اعالم کردیم و با همان  ها دستگاهنفر را پرداخت کنیم. به  50زیر  یها دستگاه خواهیم یمو 

اعالم کردیم که  ها دستگاهنیز برقرار شد. بعد به  ها دستگاهقبلی طی چند ماه حقوق این  فرآیند
را با یک فالپی به ما اعالم  کنند یم، خواروبار و ... که پرداخت یمند عائلهاتی مانند حق وجوه

به  ،گرفت یمخروجی  افزارمان نرم، همه را یکی کردیم، با یک چک به ما تحویل دهندکنند و 

 .شد یمو همه حقوق فرد یکجا برایش واریز  کردیم یمبانک اعالم 
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رفتیم که بیشترین بازنشسته را دارند.  وپرورش آموزشو  آهن راهبه سراغ  ها ییتا 50بعد از 

را  وپرورش آموزشطراحی کرده و  یافزار نرم ،با اموری که خدمتتان توضیح دادم زمان هم

در  بعد از آنرا شناسایی کرده بودیم.  یرمتعارفغ یها پرداختبه کمک آن  و کردیم یمکنترل 
کل استان تهران این سیستم برقرار شد. اعالم کرده بودیم که اگر حکم شخصی تا دهم ماه 

در غیر این صورت از ماه بعد در لیست قرار  شود یماضافه  ها پرداختاعالم شود او به لیست 

 .گیرد یم
 

 دیگر چطور بود؟ های استان
 یها استانهنوز اجرایی نشده بود. این کار نیاز به یک پشتکار داشت. بعد از استان تهران با 

سازمان  های یاستستر شروع کردیم، کرج و گلستان و سمنان انجام شدند. با توجه به  کوچک

استان زیر  90 اآلنتا  کنم یمنیز هستیم. فکر  ها استانما در حال انجام این امر برای سایر 

 .اند رفتهش پوش
 

 داشتید؟ ای برنامهبرای بازنشستگان خارج از کشور هم 
. اکثراً وکیل دارند. وکالیشان حساب باز کردند یممثل بقیه باید در بانک صادرات حساب باز 

. با این وجود برای اینکه مشکلی پیش نیاید تا مدتی رفت یمو پول به حسابشان  کردند یم

 .شد یمواریز  شان یقبلکسانی که حساب باز نکرده بودند، پول به حساب 
 

 است؟ مانده باقیدر این تغییرات خاطرات تلخ و شیرینی هم برای شما 
به ساختمان مراجعه  رجوع اربابیکی از مواردی که اتفاق افتاد واحد پاسخگویی بود. قبالً 

. برای این آمد یمو گاهی کارمند خسته بود یا ... گاهی بحث پیش  آمد یم. به طبقات کرد یم

کار یک واحد پاسخگویی ایجاد شد. خود من زمانی که استان تهران بودم گاهی روزی داشتیم 

که بین  . خود من مشتاق بودمکرد یم. دستگاه شماره اعالم کردند یمنفر مراجعه  200که 
که داشتند،  ییها درخواستو  کردند یمو مشکالتی که مطرح  ها حرفمراجعین بروم چون از 

و  نشستم یم، نشست یم. من هم مثل همان همکاری که آنجا آمد یماطالعات مفیدی به دست 

 .دادم یمرا انجام  رجوع اربابکار 

. ما سیستم مکانیزه را انجام داده دهد یمهیئت دولت ساالنه یک افزایش حقوقی انجام 
جدید را صادر  یها حکمبودیم و وظیفه بعدی با ما بود. ما این کار را با سیستم انجام دادیم و 

 .کردیم یمارسال  ها دستگاهسپس احکام صادره را چاپ کرده و به  .کردیم یم
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 CDوی یک و ر گیریم ینمچاپ  از احکامیکی دو سال که گذشت، اعالم کردیم که دیگر 

بود. از آقای وزیری خواستیم  ها آنکردن  .. حاال مشکل چاپدهیم یم ها دستگاهبه را اطالعات 

، داخل دادیم یمکه به دستگاه  DVDبرای چاپ حکم آماده کردند. هر  افزار نرمو ایشان یک 
. گفتیم حتی نیازی نیست که همه احکام را چاپ دادیم یمچاپ را هم قرار  افزار نرمهمان 

 ها دستگاهکنید. هرکس مراجعه کرد و حکمش را خواست برای او چاپ کنید. چون وقتی به 

مانده و کسی برای دریافت آن مراجعه نکرده است. حتی  ها اتاقکه احکام در  دیدم یم رفتم یم

 قدر مانده بودند که پوسیده بودند و زرد شده بودند. برخی آن

را روی شبکه گذاشتیم و گفتیم هر فرد  ها حکمرا هم قطع کردیم.  CDیک سال بعد همان 

و حکمش را  وارد شود اش شناسنامه، کد ملی و شماره حساب شمارهبا استفاده از اینترنت و 
دچار مشکالت  اخارج از کشور بسیار استقبال شد اما در داخلی خیلی مقاومت شد و م بگیرد.

 م.یبسیار زیادی شد
 

 تغییراتی که فرمودید، بدنه سازمان چه مقدار همراه بود؟ فرآینددر 
و  کنند یمجلو بیایند. مقاومت  توانند ینمتغییرات انجام دهیم، برخی  خواستیم یمزمانی که 

سری ثابت یک ی. قبل از آقاکرد یم. این مسائل دلخوری ایجاد روند یمکنار  خود خودبه

 65نفر باید  950شده بود که بر اساس نیاز سازمان نبود. برای همین مثالً از بین  ییها استخدام

یا بازخرید شوند یا  شد یمگفته  ها آن. به شدند یمدلخور  یا عده. کردیم یمنفر را انتخاب 
 ها یدلخوراما  یا در واحدهای دیگر سازمان مشغول شدند بازنشسته شوند یا انتقالی بگیرند

 .شد یموجود داشت. به هر حال هدف سازمان نباید زیر پا گذاشته 
 

اگر ممکن است در مورد آقای زارعی کمی توضیح دهید، ایشان مدت بسیار کوتاهی 

 در صندوق بودند.
 ریزی خاصی انجام داد. برنامه توان ینمایشان فرهنگی و بسیار آدم دلسوزی بود. در مدت کوتاه 

 

 شما با آقای ماریوسف هم کارکردید؟
 زمانی که من آمدم ایشان عوض شده بود و اصالً ندیدمشان.

 

 ، اگر در موردشان اطالعاتی دارید، لطفاً بفرمایید.اند کردهایشان فوت 
 احتماالً اطالعات بیشتری دارند، ایشان پیشکسوت ما هستند.آقای آهویی 
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. با توجه به این تجربه، اید کردهدوره ریاست را در سازمان بازنشستگی تجربه  12شما 

و به هر شاخص چه وزنی  کنید میتعریف  هایی شاخصچه  برای موفقیت یک رئیس
، تجربه او در سازمان ها دستگاهمثل میزان ارتباطات رئیس با  هایی شاخص؟ )دهید می

 یا ...(
باید دارای  شود یمعنوان ریاست صندوق بازنشستگی کشوری انتخاب  شخصی که به

به قشر عظیمی از  مربوطزیادی باشد چون صندوق بازنشستگی مسئولیت امور  های یژگیو

دارد. این فرد باید با علم روز آگاه باشد، اولین ویژگی باید در امور مالی و  بر عهدهجامعه را 

اقتصادی تجربه داشته و در مورد ارتباط با مسئولین کشوری شناخته شده باشد و بتواند ارتباط 

ربط برقرار کند تا مسائل و مشکالت موجود صندوق را مرتفع نماید.  با مسئولین ذی ای یژهو

نموده  یزیر برنامهد و دلسوز باشد و برای آینده صندوق و بهبود وضعیت آن جناحی فکر نکن
 و پیگیری نماید تا به سرانجام برسد.

 

 بسیار ممنون و متشکرم.



 

 

 

 



 

 

 با آقای حسن مسافری وگو گفت

 1394 ماه ید 28

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 تولد

  1335 ؛ گلپایگان

 تحصیالت

 دیپلم ریاضیات

 کارشناسی مدیریت

 کارشناسی ارشد مدیریت

 سمت

 1378-85سال  مدیرکل امور اداری سازمان بازنشستگی کشوری از

 1385-93یرکل فرهنگی و اجتماعی از سال مد

 تاکنون 1393مدیرعامل شرکت پرشین گلف؛ از سال 
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 لطفاً خود را معرفی بفرمایید.
  ها انسانبهار  یتواسالم بر . امیع األنام و نضره األیا ربیک یالسالم علاهلل الرحمن الرحیم،  بسم

 ها. دوران یخرمای و 

خوانده شده « األنام عیرب» اهللبقیةدر عبارتی که از زیارت امام عصر )عج( نقل شده، حضرت 

آفرین بهار و باران ثمربخش بهاری برای موجودات تشبیه  به فصل حیات قدرش گرانو وجود 

 آفریند  ی و نشاط میزندگ حقیقت این نور ملکوتی و جلوه ایزدی همچون بهار، در شده است،

فقط  تنها برای آدمیان و نه بخشد. آن هم نه می و صفاهای پژمرده را روح  مرده و قلبهای  و دل

 ، بلکه در تمام جهان آفرینش.و انسدر محدوده جن 
از توابع  گلپایگان شهرستان درهجری شمسی  9335سال حسن مسافری متولد جانب  این

و در حال اشتغال داشته  کشوریدر سازمان بازنشستگی  9363از سال  استان اصفهان هستم و

شرکت خدمات و مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری مشاور مدیرعامل نیز حاضر 
 پرشین گلف هستم.مسافرتی 

 

 چگونه بود؟ کشوری ورودتان به سازمان بازنشستگی
)سازمان امور  یریوز نخستبه  جمعه تبلیغات کردند که نهادهای وابستهدر نماززمان  در آن

 3نام کردم.  زمان چند جا ثبت . من خیلی آشنا نبودم و همکنند یماداری و استخدامی( استخدام 

جهاد کشاورزی و یکی هم یک محله  یکیجا شرکت کرده بودم یکی در سازمان امور اداری، 

ی تشکیل و آنجا انجمن اسالم کردم یمصورت آزاد بود. قبل از انقالب هم در بازار کار  که به

 .هایی داشتم و بنده نیز فعالیت شده بود
 

 ساله بودید؟ 28حدوداً در آن زمان 
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 عشری که یبا شهید اثن 9368استخدامی مشغول به کار شدم. سال  و یاداردر سازمان امور  بله؛

عنوان حراست  من را به. و پس از آن عنوان نگهبان به، ابتدا مسئول حراست آنجا بود، آشنا شدم

کار را یاد بگیرم و  ینکهادو هدف داشتم. یکی به سازمان سازمان معرفی کردند. زمان ورود 
 افراد را بشناسم. ینکهادوم 

کارشان  ها آنکنار و  رفتیم یمرفی شدم. خدمت همکاران آقای کربالیی معهر ترتیب به  به

ماه طول  6. بررسی کارکنان کردیم یمرا هم یادداشت  مورد نیاز ، تمام مواردگرفتیم یمرا یاد 

بررسی  ،کردم ینم دقیق ارزیابی صورت بهتخصص و تعهد افراد را کشید. خود من تا زمانی که 

اندازی شد و بنده را از طریق سازمان امور اداری  حراست سازمان راه ینکها. تا دادم را ادامه می

 معرفی کردند.عنوان رئیس حراست  به و استخدامی
 

 آن زمان رئیس سازمان چه کسی بود؟
کردم و فرمانده بسیج شدم. با ارتباطاتی که  یانداز راهپایگاه بسیج را  بعد از آنآقای کربالیی. 

شدم و کارهای انقالبی و پشتیبانی از سازمان جنگ دفتر داشتم بسیج را فعال کردم، فرمانده 

 .دادیم یمجبهه و اعزام نیرو انجام 
خانم عطاریان و آقای کاظمی گروه انصارالمجاهدین را تشکیل دادیم. آقای کاظمی با  با

اینکه سن کمی داشتند مدیر امور اداری شدند. یک ویژگی خود من این بود با توجه به 

 سپس مالی شدمو اداری امور  معاون کم کملد بودم را بَ ها بخشکار همه های قبلی،  فعالیت
 یرکل فرهنگی و اجتماعیو مدهمچنین مدیرکل امور اداری و  کرمان و خراسان مدیریت استان

به  کردند یممقاومت امور  که برخی از مدیران برای استانی نشدن یرا هم تجربه کردم. درحال

 .کردیم یانداز راه رامراکز استانی لطف خدا 
 

 ساختمان سازمان هنوز در خیابان انقالب بود؟
کربالیی دیون دولت ناشی از عدم  ی. آقااصلی دانشگاه تهران بود در روی روبه فخر رازینبش 

دقیقاً به خاطر فرانسه ایشان بودیم.  پرداخت کسور کارفرمایی را هم پیگیری کرد. ما هم آچار

که دولت شروع به واگذاری  مطرح شدبحثی  63یا  63بودجه سال  قانون درندارم فکر کنم 

کرد. شستگی کشوریبازن اموال به سازمان
 

 قبل از آن، چنین اتفاقی نیفتاده بود؟
در ، ما فقط یک حساب شد یمبه حساب خزانه واریز  ها پولخیر؛ سازمان بسیار ضعیف بود، 

چگونه است. ها پرداختداشتیم و اصالً مشخص نبود که دریافت و خزانه وزارت دارایی 
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 واگذار شد؟بعد از پیگیری آقای کربالیی اموال به سازمان 
بدهی دولت از و کردند را محاسبه ان کارفرمایکسورات مربوط به ایشان سهم  ینکهابله؛ پس از 

.گردید، بحث واگذاری اموال نیز آغاز شد عمومی کشور مصوبدر بودجه این بابت 
 

 سازمان در شناسایی اموال هم مشارکت داشت؟
که زیر نظر  کار آقایی به نام منصوریان بود. مسئول این دادند یم انجام وزیاد خیر؛ خودشان کم

.کرد رئیس سازمان بازنشستگی کشوری کار می
 

 ؟شد یمبیشتر چه نوع اموالی داده 
... . و ها وسایط نقلیه، سهام شرکت امالک و مستغالت،

 

 ؟دادند ینم را انتقال ها شرکت مالکیت هنوز
 یها فرش. بودند ده و هم سود ده زیاناز نوع هم ها  البته شرکت، شد واگذار می چرا شرکت هم

 بودند.شده زیادی هم مانده بود که بعضاً پوسیده  دستباف
 

 دفاتر استانی از زمان آقای کربالیی شروع شد؟
مطرح با آقای کربالیی  بنده به دلیل نیازی که در آن زمان در این خصوص حس کردم،بله؛ 

ما مدیرکل کشوریم و اگر استانی شود از قدرتمان  گفتند یمکردم. مقاومت شدیدی بود. مدیران 

. من رئیس قسمت فنی سازمان بودم و همه فکرم این بود که چرا یک بازنشسته شود یمکاسته 
از راه دور باید با یک کپی تا اینجا بیاید و به شهرش برگردد. حتی گاهی مشکلی در پرونده 

 .گشت یبرمبود و باید دوباره 

ماه من با حفظ سمت مدام در  2کرمان را راه انداختیم و ب نمایندگی استان به هر ترتی
به آقای جاللی تحویل کار را  مقرر شد پس از آنتا مشکالت را حل کنیم  بودم وآمد رفت

وپرورش استان  کارشناس مسئول آموزشقای رشیدی و پس از ایشان مدیریت استان به آم یده

 های اجرایی به خاطر رفتنم بنده اکثر کارکنان و نمایندگان دستگاه . روز تودیعسپرده شدکرمان 

 .کردند یمگریه 
 

راه کامالً پس آقای کربالیی با وجود اقتداری که داشتند، نتوانستند دفاتر استانی را 
 بیندازند؟

راه  بخشی از کار اردکانی دهقان و آقایریاست خیر؛ همه مخالف بودند. بعد از ایشان در زمان 
 افتاد.
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 ؟بردید یمیا از تهران نیرو  کردید یمدر تشکیل دفاتر استانی، کارمند استخدام 
و تعدادی از  دادیم یمو آموزش  گرفتیم یم، نیرو کردیم یم، تجهیز کردیم یمدفتر اجاره 

 .رفتند یمشد به استان  با تسهیالتی که فراهم می دهمکاران تهران که داوطلب بودن
 

 دستی بودند؟ ها یستمسآن زمان 
 دهیم، بعضی از مسئولین ارشد فعلی صندوق آموزشسعی داشتیم موارد مورد نیاز را بله؛ 

 .کردند و در پیشبرد اهداف سازمانی کمک می بودند بندهمعاون 
 

 ؟شد یمصدور حکم در دفاتر انجام 
چون به کار  و کردم یم امضا شرایط به نحوی بود که ناگزیر به من تفویض نکرده بودند اما بله؛

 .کردند نمی مخالفت اصالً اعتماد داشتند
 

 به روال قدیم برقرار بود؟ ها استان اتکسور
 .شد یمهایی داشتیم و به آنجا واریز  حساب استانی دولت داری خزانه نمایندگی در

 

 تغییری ایجاد شد؟ اتبعد از تشکیل دفاتر استانی، در کسور
. سیستم مکانیزه نبود و بستگی کردند یمتا زمان آقای ثابت خیر. دفاتر استانی فقط رسیدگی 

 درست وارد کند. را داشت که شخص اطالعات
 

 چند سال مشهد بودید؟
و بعد مدیرکل امور اداری شدم. آقای ثابت حمایت کردند و ما با سازمان  9348-44سال،  5

 کردیم که سیستم را کوچک و کارا کنیم.مدیریت وارد مذاکره شدیم و تالش 
 

 شورای سازمان با این مسئله مشکلی نداشت؟
 کاره سازمان رئیس بود. نبود. همه طور یناآن زمان شورا 

 

 تغییر تشکیالت به خاطر دارید؟ فرآیندرا در  یا برجستهشخص 
 از سازمان مدیریت انجام داد. یاول آقطراحی آن را آقای 

 

 برنامه بودند؟کارشناس سازمان 
کالن دولت را  های برنامه بودند که یزیر برنامهکارشناس  سازمان مدیریت وکارشناس مسئول 

 .نوشتند یم
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 های کاری هم تغییر کرد؟فرآیندمتناسب با تشکیالت 
تجهیز  ها را ستانارا پیگیری کرد و من همه  ها حسابچیز متحول شد. آقای ثابت خودش  همه

 .کردم یماندازی  و راه
 

 زمان با اتوماسیونی شدن بود؟ این مسائل هم
 محور.د: کوچک زیباست. بعد سازمان داناهم بود. شعار ما این بو همه با

، همه را انتقالی دادیم یا خودشان را بازنشسته کردند و سازمان به تر یینپانیروهای دیپلم و 

 درصد از کارکنان مدرک لیسانس داشتند. 64نفر رسید.  350
 

 کدام قسمت رفتید؟به سال مدیرکل امور اداری بودید، بعد  8
 سال هم مدیرکل فرهنگی اجتماعی بودم که آنجا را هم متحول کردیم. 2
 

 قبل از آن هم بود؟ کردید، گیری میپیکه شما  معاون فرهنگی در تشکیالتی
عبارتی من هم  . بهبینی شد یشپیالت در تشکگان کل فرهنگی اجتماعی بازنشست اداره ؛خیر

مانده   ینزمدر کارهای بر زیادی داشت، من  های یسختو  ها چالشطراحی و هم اجرایی کردم. 

 .رفتم یمجلو  دقت تمام و با سرعتو  کردم یمبرخورد  یرانهگ سختخیلی 
 

 سفرها از زمان شما شروع شد؟
 بله.

 

 خاص خودش را هم به دنبال داشت. های ینههزایده سفرها چطور شکل گرفت؟ 
کرده  ءرا امضا جلسه صورت و عضو شورای صندوق دار . خزانهکردند ینمموافقت با انجام سفر 

وزارت رفاه که در آن زمان ایجاد . من رفتم در کرد ینم ءامضا بود اما رئیس شورا که وزیر بود
. آخر روم ینمنگیرم  را امضا جلسه صورت اتاق وزیر نشستم و گفتم تا این یجلو شده بود،

 امضا کردند.
 

 زمان شما پیگیری شد؟ مهر هم یها خانه
 بله؛ ایده آن از درون سازمان بود. این هم مثل بیمه عمر و حوادث از کارهای جدید بود.

در  .و بیمه عمر و حوادث هم انجام دادیم کردیم یانداز راهسفرها را به هر ترتیب بحث 
ضرر نخواهیم کرد ولی به نفع  باشند هم با بازنشسته و شاغل گفتیم ندارد، سود گفتند ابتدا

گروهی مشهد  صورت بهاول خودم شروع کردم و تورهای بازنشستگی را  و بازنشستگان است

و گلف افتاد به دو شرکتی که داشتیم یعنی پرشین  جا که تورها یارج. موضوع ابردم یم
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سپس در سطح کشور فراگیر همدان بردیم و  برای اولین بار سپردم؛ و گردی و جهانگردی یرانا

 .شد
 

 ها بروید و از سازمان جدا شوید؟ وقت وسوسه نشدید به شرکت هیچ
 .دادند ینمچرا اما اجازه 

 

 چیست؟کشوری خاطره شما از سازمان بازنشستگی  ینتر تلخ
ما همیشه با عشق و چون  ،ترین خاطره بنده است تلخ کربالیی را برداشتند آقای زمانی که

 یم.کرد میعالقه برای سازمان کار 
 

 شما در نوسازی ساختمان فاطمی هم مسئولیت داشتید؟
اعظم کار وقتی من خراسان بودم انجام شده بود. بعد ترکیب چیدمان را انجام  بخش خیر؛

 دادیم.
 کردم. همیشه  یانداز راهرا  ها استانهرگز در کارم کم نگذاشتم، بدون هیچ مزدی همه 

با عشق و عالقه کار کردم و همیشه گفتم حتی اگر من را آبدارچی بگذارید بهترین آبدارچی 

 بردیم، آن را بین  ای یزهجا. هر وقت نمونه شدیم یا ورزم یمخواهم شد چون به کارم عشق 

 تقسیم کردم و همیشه سعی کردم قدر همکارانم را بدانم. ها بچه
 

 ارجی هم رفتید؟از طرف سازمان سفر خ
با مسئولین سازمان بهزیستی به آلمان رفتیم تا نحوه اکرام  9328سال  کنم یمبله؛ فکر 

و بازنشستگان ترها  بسیار به بزرگ در کشور آلمان بازنشستگان و معلولینشان را بررسی کنیم.

سبقت  همشدن از  در بلندهمه  شد یممحض اینکه معلولی وارد اتوبوس  . بهگذاشتند یماحترام 

بود و حتی  پارکینگ معلولین جلو ها یشگاهنما. در گذاشتند یماحترام  ها یشلوغ. در گرفتند یم

برای بازنشستگان  شخصی که معلولی را همراه داشت در اولویت بود. کارت شهروندی خاصی
 کرد. محاسبه می تر ارزانمختلف از کرایه تا ... را برای آنان  های ینههزداشتند که 

داشتم. این سفر و مشاهده سیستم آنجا من را متحول کرد و وقتی برگشتیم  بازی تفکرمن 

هدف ما این بود که باید به سمتی حرکت کنیم که طرح در خانه نمانید را اجرا کردیم. 

 د.نشاد و سالمت باشگان بازنشست
 

. یدا کردهتجربه کشوری را سازمان بازنشستگی دین دوره ریاست را در چن عالی جناب
و به  کنید یمتعریف  ییها شاخصبا توجه به این تجربه، برای موفقیت یک رئیس چه 
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، ها دستگاهمثل میزان ارتباطات رئیس با  ییها شاخص؟ )دهید یمهر شاخص چه وزنی 

 ...(تجربه او در سازمان یا 
 ام و همواره  تجربه کرده صندوق بازنشستگی کشوری( را)رئیس سازمان  1بنده دوران 

  ها آنام و بارها مورد تقدیر و تشکر  مدیریت داشته سابقهر این سالیان مسئولیت اجرایی و د

  ام قرار گرفتم. نام رؤسای صندوق بازنشستگی کشوری که افتخار همکاری با ایشان را داشته

یی، اجاللی، طوبا یایی،ض ی، ثابت،اردکان ،دهقان اند از جناب آقایان کربالیی، به ترتیب عبارت

 و سرکار خانم عطاریان. اسالمیان

کنم. مدیریت  برای پاسخ به این سؤال در ابتدا به تعریف مختصری از مدیریت اشاره می
 اند که از  ها و منابع برای نیل به اهداف سازمان است و مدیرانی موفق علم و هنر اداره انسان

 مهمی چون تعهد، های  علم و هنر مدیریت بهره کافی داشته باشند. لذا پس از شاخص
 نوبه  های ذیل در موفقیت یک رئیس سازمان مؤثرند که هرکدام به تخصص و تدّین شاخص

 باشند. سزایی برخوردار می خود از اهمیت به
مهرورزی  .5 نفس اعتمادبه .5استفاده از تجربه و دانش دیگران  .3خالقیت  .8شجاعت . 9

 توجه به توسعه پایدار  .4حرکت بر اساس شناخت دقیق و استراتژی  .6و صفای دل 
ریزی  برنامه .90های زیرمجموعه خود  باور به توانایی .1 قدرشناسی از زحمات پیشینیان .2

 ای زیبا. علمی، اقدام به هنگام و ترسیم آینده




